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Mesto Prešov
stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov
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Vybavuje: Mgr. Milan Madzi!\
~ milan.madzik@presov.sl<
• OSI /3100534

VEREJNÁ VY H LÁŠKA,
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku
stavbu: "LHV- Radová výstavba Okrajová- 6ks 25A"

Na mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §
117 zák. č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len "stavebný zákon"), bol podaný dúa 14.07.2022 navrhovateľom ,
ktorým je Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91
Košice-Sever v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou TOPCONTROL s.r.o.,
IČO 46155571 , Budovatel'ská 38, 080 Ol Prešov, návrh na vydanie územného rozhodnutia
pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "LHV- Radová výstavba Okrajová - 6ks 25A
(ď alej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", na pozemkoch parc. č. KN-C
1482111, 14821/56, 14821/58, 14821/59, 14821160, k. ú. Prešov. Stavba sa člení v rozsahu
nasledovných stavebných objektov: SO 02 - Rozšírenie NN siete a SO 02.1 - Odberné
elektrické zariadenia (OEZ). Jedna sa o líniovú stavbu, zahrňujúcu výstavbu rozšírenia NN
di stribučnej sústavy, ktorá bude slúž iť pre hore uvedené napojenie odberných elektrických
zariadení v meste Prešov v súlade s návrhom územno-plánovacej dokumentácie. Predmetom
návrhu je nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblom NA YY-J 4xl50 v celkovej dÍžke
155 ma nová pilierová skriúa SR6. Dúom podania návrhu bolo začaté územné konanie .
Stavebný úrad podl'a § 36 ods. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania všetkým účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "LHV Radová výstavba Okrajová- 6ks 25A", na pozemkoch parc. č. KN-C 1482111, 14821/56,
14821158, 14821159, 14821160, k.ú. Prešov a zárovdí. v súlade s § 36 ods. l stavebného
zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním , ktoré sa bude konať

31.08.2022 o 08:00 hod .
so stretnutím pozvaných na: MsÚ v Prešove - stavebnom úrade, Jarková 26, 2.
poschodie, č. dv. 317.
Do predloženého návrhu môžu úča stníci konania, ako aj dotknuté orgány a organizácie
spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom
úrade, Jm·kova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 303 , na 2. poschodí na základe vopred
dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100534.
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Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania,
aby sa pred vydaním ro zhodnutia mohli vyj a dri ť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie a upl atniť námietky .
Podľa § 36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje
námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne.
Účastníci konania, resp . ich zákmmí zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vy hláseným do zápisnice.
Upozon1uje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 ods. 4) stavebného
zákona v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostup11ovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na
mo žnosť účastníkov konania dať sa zas tupovať v konaní zástupcom na základe písomného
splnomocnenia predloženého pred zač iatkom tohto ústneho pojednávania.
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Situácia širších vzt'ahov
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TOPCONTROL s. r.o ., I ČO 46 155571, Budovateľská 38 , 080 Ol Prešov
Východo s lovenská di stribučná , a. s., I ČO 3659936 1, Ml yns ká 3 1, 042 91 Koš ice-Sever
02 Slovakia, s.r.o. , I ČO 47259116 , Ein steinova 24 , 851 Ol Bratis lava-Petržalka
CondorNet, s.r.o ., IČO 36444413 , Kov áčs ka l , 080 Ol Prešov
Okres ný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO OO 151866, Masarykova l O, 080 O l Prešov
S lovanet ,a.s., I ČO 35954612, Záhrad nícka 151 , 821 08 Brat is lava 2
UPC BROADBA ND SLOVAKIA , s. r.o ., I ČO 3597 1967 , Ševčenkova 36, 851 O l Bratis lava
Okresný úrad Prešov, odbor krí zového riadenia, IČO OO 151866 , Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
S PP- di stribúcia, a.s., lČO 35910739, Mlyn ské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
Dopravn ý podnik mesta Prešov, a. s. l ČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, tel.: 74702 11
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor úze mného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73 , 080 Ol Prešov
Reg ionáln y úrad verejného zdravotníctva, I Č O 006 I 0992 , Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov
Ministerstvo o bran y S R, Agentúra správy majetku, I Č O 30845572, Za ka sárňou 3, 832 47 Bratislava
Mesto Prešov - MsÚ, Odbor ž ivotného prostredia a doprav nej infraštruktúry, Hlavná 73 , 080 Ol Prešov
Východos lovenská vodá renská s poločno sť, a.s ., I ČO 3657 0460 , Komenské ho 50, 040 Ol Koš ice
Orange Slovensko, a.s. , I ČO 35697270, M etodova 8, 821 08 Bratis lava-Ružinov
IL Prešov , spo L s r.o. , IČO 36469 149, Strojnícka 18 , 080 06 Prešo v
Okresné riaditeľstvo Ha s i čské ho záchranné ho zboru , IČO OO 151866, Poži arnická l , 080 Ol Prešov
Kraj ský pamiatkový úrad Prešov, I Č O 3 1755 194, Hl av ná 115 , 080 Ol Prešov
SAN ET Zdru ženi e používateľov S lovenskej a kademickej dátovej s iete, Vazovova 5, 811 04 Bratislava L
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21. O.S.Y.O. comp, a .s. , I ČO 36460141 , Strojnícka 18 ,08 0 06 Prešov
22. Slovenský pozemkový fond, IČO 1733S34S , Búd ková 36 , 817 l S Bratislava-Staré Mesto
23. Slovak Telekom, a.s ., I ČO 3S763469, Karadžičova IO , 82S 13 Bratislava-Ružinov
24. Mesto Prešov- MsÚ , Odbor financií a mestského majjetku , Hlavná 73 , 080 Ol Prešov
2S. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. , IČO 3 17194 73 , Pionierska 24, 080 OS Prešov
26 . Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, I Č O OO 151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov
27 . SYP, štátn y pod nik, I ČO 36022047 , Rad ničn é námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
28 . Slovenský pozemkový fond , I ČO 173 35345 , Búdková 36 , 817 15 Bratislava
CO/Mesto Preš ov - Staveb n)' úrad pre spis

Toto oznámenie o zač atí územného konania sa doručí účastníkom konania verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zároveň bude
zverejnené na webovom sídle Mesta Prešov (www.presov.sk - v časti elektronická úradná
tabuľa). Posledný deú tejto lehoty je d{J.om doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň , keď
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
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lngV Dufala
jlngV Dufala
INVESTOR : Východoslovenská distribučná , a,s,, Mlynská 31,042 91 Košice
NÁZOV STAVBY : Lokalita hromadnej vystavby- Radová výstavba Okrajová · 6ks 25A
MIESTO:
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