
Obec Petrovce 

Obecný úrad v Petrovciach, 094 31 Petrovce 
 

Číslo sp. 223/ 2018 – 0003                                           V Petrovciach dňa 22.08.2018  

                                    

Vec 

           Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia o  

           upustení od ústneho konania - verejnou vyhláškou. 

 

 

       Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice 

v zastúpení Ing. Róbert Hézsely, investičný riaditeľ podala dňa 21.08.2018 na 

tunajšom úrade žiadosť o opätovné predĺženie platnosti stavebného povolenie 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.  

 

 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení stavebného povolenia     

      Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa  § ll7  zákona číslo 50/l976 Zb. " o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku " v znení neskorších predpisov, /ďalej len 

stavebný úrad a stavebný zákon/  oznamuje v súlade s ust. § 61 stavebného zákona 

začatie  konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom 

štátnej správy a známym účastníkom konania a pretože stavebnému úradu sú dobré 

známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie  

navrhovanej stavby, v zmysle §-u 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho 

zisťovania a ústneho rokovania.  

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní  od doručenia 

tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré 

boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.  



 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak 

podľa §-u 60 odst.5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Do 

podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade - na spoločnej 

úradovni v Hanušovciach nad Topľou  pondelok od 8 
oo

 do 17 
oo

 hod, utorok až 

štvrtok od 8 
oo

 do 15 
oo

 hod, piatok od 8 
oo

 hod do 12 
oo

 hod. Ak sa dá niektorý z 

účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.  

                                                                                                          

    Toto oznámenie musí byť v súlade  s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené 

na úradnej tabuli obce a web- stránke obce Petrovce po dobu 15 dní  a oznámené 

spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

     

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bobrik  

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1./ Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice 

       Projektová kancelária vodohospodárskych stavieb 

          Ing. Stanislav Zembiak 

2./ Obec Petrovce 

3./ VVS, a.s., závod Vranov n/T, Mlynská 1348, 093 19 Vranov n/T 

4./ Východoslovenská vodáreská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 

5./ Okresný úrad Vranov nad Topľou- odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Slobody 5, 

Vranov n.T.  

6./ Štátna ochrana prírody SR RSOPaK, Hlavná 93, Prešov 

7./  Ostatným (neznámym) účastníkom konania bude toto oznámenie doručené 

verejnou vyhláškou 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 


