
Obec Petrovce 
Obecný úrad v Petrovciach, 094 31 Petrovce  

 

Číslo: K č.sp. 216/2016 - 0003                                                   V Petrovciach, dňa  20.07.2016 

 

 

Oznámenie  
 

o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia  a o upustení od ústneho 

konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov  

- verejnou vyhláškou. 

 

        

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice v zastúpení Ing. 

Róbert Hézsely, investičný riaditeľ podala dňa 22.07.2016 na tunajšom úrade žiadosť 

o predĺženie stavebného povolenia na  stavbu: 

„Petrovce – rozšírenie akumulácie vodojemu“, 

 
na pozemku parc. č. CKN 455 k.ú. Petrovce mimo zastavaného územia obce (v jestvujúcom 

areáli vo vlastníctve VVS, a.s. Košice) .    

STAVEBNÉ OBJEKTY:  

 

                             SO 04 - Spevnená plocha a úpravy terénu 

                             SO 05 - Rekonštrukcia oplotenia  

 

na ktorú Obec Petrovce vydala dňa 10.09.2014 stavebné povolenie pod č. 271 a 272/2014-

0004, právopl. dňa 10.10.2014. 

 

SO 05 rieši rekonštrukciu (výmenu) jestvujúceho oplotenia areálu VDJ, SO 04 rieši úpravu 

terénu a vytvorenie spevnených plôch v areáli VDJ.  

 

 

 

   Z dôvodu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania obec Skrabské, 

stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v zmysle § 6l 

odst.4 stavebného zákona začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

 



verejnou  vyhláškou. 

     

   Pretože na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie a pretože stavebnému 

úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby (stavebných objektov), v zmysle §-61 odst. 2 stavebného 

zákona upúšťa stavebný úrad od miestneho zisťovania a ústneho konania. 

  Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu do podkladov návrhu nahliadnuť 

na Mestskom úrade v Hanušovciach n/T – spoločnej stavebnej úradovni a prípadne námietky 

a pripomienky k stavbe vzniesť písomne alebo osobne  najneskôr do 7 dní od skončenia 

vyvesenia tohto oznámenia. 

Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.  

Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav Bobrik    

                                                                                                            starosta obce                                                                                                         

 

 

Toto oznámenie  spolu so situáciou osadenia stavby musí byť vyvesené po dobu l5 dní na 

úradnej tabuli obce Petrovce.  

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                    Zvesené dňa: 

 

 

pečiatka a podpis 
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