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Mesto Prešov
Stavebný úrad

PSČ 080 01

V Prešove: 13.0]..2022

Císlo spisu: SU/1223/134452/2022-Su
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533
e - mail: egon.suchar@presov.sk
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VEREJNA VYHLASKA
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú stavbu:

"Prešov- Kocian- 3x záhradná chatka- rozšírenie
a zriadenie OEZ"

distribučnej

siete NN

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len
stavebný zákon"), bol podaný dňa 04.10.2021 navrhovateľom VSD, a.s., Mlynská 31,042 91
Košice v zastúpení Ing. Gabriel Krescanko Amp-El, Tulčík 66, 082 13 Tulčík návrh na
vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Prešov Kocian - 3x záhradná chatka - rozšírenie distribučnej siete NN a zriadenie OEZ", na
pozemkoch č. KN-C 6403/60, KN-C 6403/191, KN-C 3043/2, KN-C 6403/2, KN-C
6403/29, KN-C 6403/240, KN-C 6403/241, KN-C 9488, katastrálne územie Prešov.
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zákona 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte
len "správny poriadok"), v znení neskorších predpisov a v súlade s §36 ods. 4) stavebného
zákona oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení
líniovej stavby: "Prešov -Kocian - 3x záhradná chatka - rozšírenie distribučnej siete NN
a zriadenie OEZ"," na pozemkoch parc. č.: KN-C 6403/60, KN-C 6403/191, KN-C 3043/2,
KN-C 6403/2, KN-C 6403/29, KN-C 6403/240, KN-C 6403/241, KN-C 9488, katastrálne
územie Prešov, verejnou vyhláškou.
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku s predchádzajúcich
stavebných a územných konaní a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia
a ústneho pojednávania.
Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona, počas mimoriadnej situácie,
výnimočn ého stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19, stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v
nevyhnutnom rozsahu.
Podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje
námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabuli mesta Prešov,
inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu môžu účastníci konania, dotknuté orgány
a orgamzac1e spolupôsobiace v územnom konaní požiadať o zaslanie návrhu,
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo prostredníctvom poštového úradu
za účelom zaujatia písomného stanoviska, resp. záväzného vyjadrenia.
V prípade, ak dôjde počas lehoty, v ktorej môžu účastníci konania, dotknuté
orgány a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní uplatnit' svoje námietky,
k ukončeniu mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu
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vylh.láseliléh.o v su'D.v:i.slostň s och.mrelilím COVID-19, potom mozUl! Jlllalh.Rňadlnmťr' dio
predloženého mivlľllm na Mes~skom lÚlradle v .IP'rešove, sťravelmom lÚlradle, J21rkov21 č. 26,
.IP'Jriešov, v kmmcellálrilí č. dlv. 306, na 2. JPIOSclhwdln a ťro na zákBadle VOJPilľedl dohodlnUl!~éllw
term:inUl! (je potrebné sa vopJredl ťrellefolillkky olbjedlnat' na ťret ČlÍsllo 05V3100533 allelbo
JPI!l"Osťrredn ndvom e-maillUl!).
1ľým lbUl!dle llllmOŽJnllené v súlade §33 ods. 2 SJPirávnei:w JPIOiľ'iadkUJI lÚI.Častmíkom
k01rnania, aby sa pred! vyd!mrním rozhod.mdia mohli vyjadriť k jelho podkJadlu i k spôsobllll
jeho zistell1ia, prípadne navrllmútť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoj e pripomienky a nám ietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je povinný požiadať stavebný úrad o
primerané predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný (u·ad
bude mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí v zmysle § 36
ods. 3 stavebného zákona.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom doručeným
prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom.
Upozorňuje 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 prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného
splnomocnenia.
Oznámenie územného konania sa doručí účastníkom konania formou verejnej
vyhlášky, ktorá bude vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku a
podľa §36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov
a zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručen ia oznámenia o začatí územného
konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň , keď
došlo ku skuto čnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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Úrradný záznam:
Verejná vyhláška , ktorou sa oznamuje začatie územného lwnania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov
-Kocian - 3x záhradná chatka - rozšírenie distribučnej siete NN a zriadenie OEZ", bola vyvesená na
"
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov
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Doručí

sa:

Ing. Gabriel Krescanko, AMP-EL

Tulčík

66

082 13

Tulčík

MsÚ Prešov - Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby
J11sÚ Prešov - Odbor životného prostredia a dopravnej infi'aštrukt(u·y
(ZP)
MsÚ Prešov- Odbor životného prostredia a dopravnej infi·aštruktúry
(CSO)

Hlavná 73

080 Ol

Prešov

Hlavná 73

080 Ol

Prešov

Hlavná 73

080 Ol

Prešov

MsÚ Prešov - Odbor financií a mestského majetku

Hlavná 73

080 Ol

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH)

Námestie mieru 2

080 Ol

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivostí o ŽP (OP a TK)

Námestie mieru 2

080 Ol

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor pozemkový a lesný

Masarykova l O

080 Ol

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia

Námestie mieru 3

081 Ol

Prešov

DPMP, a.s.

Bardejovská 7

080 06

Ľubotice

TS mesta Prešov

Bajkalská 33

080 Ol

Prešov

MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry

Kutuzovova 8

832 47

Bratislava

MV SR Centrum podpory Prešov, OTS

Štúrová 7

080 Ol

Prešov

SPF

Búdková cesta 36

817 15

Bratislava

VSD, a.s

Mlynská 31

042 91

Košice

VVS, a.s. Košice, závod Prešov

Kúpeľna

080 Ol

Prešov

SPP- distribúcia a. s.

Mlynské nivy 44/b 825 ll

3

Bratislava

OR HaZZ v Prešove

Požiamícka l

080 Ol

Prešov

R.Ú.V.Z. Prešov

Hollého 5

080 Ol

Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115

080 Ol

Prešov

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 09

Bratislava

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

821 08

Bratislava

Condomet, s.r.o.

Kováčska

080 Ol

Prešov

UPC Broadband s.r.o.

Alvinczyho 14

040 Ol

Košice

l

Sanet

Vazovova 5

812 69

Bratislava

Presn et

Strojnícka 2076/1

080 06

Prešov

MsÚ Prešov- stavebný úrad (pre spis)
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