
OBEC  VÍŤAZ  
Víťaz 111, 082 38 Víťaz 

Číslo : SOÚ 268/2020 – OcÚ 608/2020 - oz       Vo Víťaze  dňa 28.09.2020 

 
podľa rozdeľovníka :  

 

Vec : Oznámenie o začatí  stavebného  konania  a upustenia od miestneho zisťovania a aj 

         od ústneho pojednávania                   

      

     Dňa 23.09.2020 bol navrhovateľom Východoslovenskou distribučnou , a. s.  so sídlom  

Mlynská 31 , Košice , IČO : 36599361, podaný návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„ Obec Víťaz, IBV Dlhé  „  v zložení stavebných objektov :  SO 01 -  Vn 22 kV káblová prípojka;  

SO 02 – Distribučná trafostanica; ;SO 03 – Sekundárny NN rozvod ;SO 04 – Odberné elektrické 

zariadenia ;SO 05 -  Verejné osvetlenie ;SO 06 – Obecný rozhlas v lokalite Dlhé ,ktoré boli územným 

rozhodnutím vydaným obcou Víťaz dňa 03.08.2020 pod č. SOÚ 120/1/2020-OCÚ 285/2020-ÚR 

umiestnené takto:  „ SO 01  VN 22kV káblová  prípojka- na pozemku KN-C parc. č. 1043/9, SO 02 

Trafostanica - na pozemku KN-C parc. č. 1043/9,  SO 03  Sekundárny NN rozvod - rozdelený na dva 

vetvy  :  Vetva č. V1 ako zemná na pozemkoch  KN-C parc. č. 1043/8, 1043/9, 1043/11, 1043/13, 

1043/15   , vetva V2  ako zemná prípojka  po pozemkoch KN-C parc. č. 1043/8, 1043/9 a vzdušná  

prípojka na podperných bodoch  na  pozemkoch KN-C parc. č.  1043/2, 834/4,  a KN-E parc. č. 755/1, 

SO 04 Odberné elektrické zariadenie  na hraniciach pozemkov s osadením ER na pozemkoch KN-C 

parc. č. 1043/9 až 1043/16 , SO 05 Verejné osvetlenie -  na pozemkoch KN-C parc. č. 1043/2, 1043/8 

a KN-E parc. č. 755/1, SO 06 Obecný rozhlas  -  na pozemku KN-C parc. č. 1043/8, všetky  stavebné 

objekty v obci Víťaz  katastrálne územie Víťaz .    

 

    Dňom podania žiadosti bolo začaté  stavebné konanie . 

     

      Obec Víťaz   v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie   konania 

dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. 

    

   Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, a pretože  žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa §   61 ods. 2 stavebného 

zákona upúšťa od miestneho zisťovania a upúšťa aj od ústneho pojednávania. 

   Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 21.10.2020  

na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

    Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom Spoločnom obecnom úrade v Širokom 

v pondelok až piatok   v čase 7,00 – 11,30 hod a štvrtok aj 13,00 -15,00 hod . 

    V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán 

v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) Vás 

upovedomujeme o tom , že Vaša žiadosť nebude  vybavená do 30 dní od začatia konania ( resp. od 

úplného doplnenia žiadosti ) z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov 

konania a dotknutých orgánov.  

 

 

  

                                                                                                Ing. Ján Baloga, v.r. 

                                                                                                   starosta obce 
 



Doručí sa :  
1. Východoslovenská distribučná , a. s. , Mlynská 31 , 042 91 Košice 

2. splnomocnený zástupca navrhovateľa – Martin Magda , Víťaz 406 , 082 38 Víťaz  

3. verejnou vyhláškou – fyzické osoby v trase stavby , ktorých vlastnícke. alebo iné práva 

k pozemkom alebo stavbám  môžu byť dotknuté .  

Na vedomie :  
4. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov 

5. Okresný úrad Prešov , Pozemkový a lesný odbor, Masaryková 10, 080 01 Prešov 

6. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

7. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 , 080 01 Prešov 

8. HaZZ SR , OR , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov 

9. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava 

10. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 

7 , 080 01 Prešov 

11. SPP- distribúcia , a. s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava 

12. Slovak Telekom, a. s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

13. Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava 

14. projektant – Martin Magda , Víťaz 406 , 082 38 Víťaz 

15. Obec Víťaz –  cestný správny orgán a stavebný úrad , vz. starostom 

16. SOÚ Široké 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška 

 

 
     Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie  stavebného konania , musí byť vyvesená  v súlade 

s ustanovením  §  61 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / 

stavebný zákon /  najmenej  15 dní  pred uplynutím lehoty / 7 pracovných dni / určenej v § 61 ods. 3 

stavebného zákona na úradnej tabuli Obce Víťaz   a dočasnej tabuli na mieste stavby .Prílohou 

vyhlášky je výkres C1 – celková situácia. 

 

 

potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky :  

                                                                                                  

    

Dátum vyvesenia : 29.9.2020      Dátum zvesenia : ...................................      

 

 

 

pečiatka a podpis :                                             Pečiatka a podpis :                                                                                

 
 


