OBEC VÍŤAZ
Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
Číslo : SOÚ 025/2021-OcÚ 112/2021-oz

Vo Víťaze dňa 10.02.2021

podľa rozdeľovníka :
Vec : Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania
z miestnym zisťovaním.
Východoslovenská distribučná , a. s. so sídlom Mlynská 31 , Košice podala dňa 28.01.2021
na obci Víťaz žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Obec Víťaz, IBV Hliník
3RD „ v zložení stavebných objektov SO 01 VN 22kV kábelová prípojka; SO 02 Distribučná
trafostanica; SO 03 Sekundárny NN rozvod; SO 04 Odberné elektrické zariadenie; SO 05 Verejné
osvetlenie; SO 06 Obecný rozhlas - realizovanej na základe stavebného povolenia vydaného obcou
Víťaz dňa 15.11.2019 pod č. SOÚ 207/12019-OcÚ 591/2019-SP. Stavba je umiestnená na pozemkoch
KN-E parc. č. 566/7, 566/8, 566/9, 566/98, 566/99, 566/910, 566/911, 566/912, 592/662, 720/1,
641/556, 721/3, 734/2, 734/1, 745/4, 791, 641/556 a KN-C parc. č. 957/9, 907, 962/19 v k. ú. Víťaz.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie.
Obec Víťaz ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 80 ods.
(1) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v spojení s § 18 ods. 3 zákona č 71/1967 Zb. o správnom
konaní
( správny poriadok ) nariaďuje o predloženom návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň

08.marec 2021 o 10,00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade vo Víťaze / kancelária starostu obce /
Upozornenie :. Z dôvodu obmedzenia činnosti stavebného úradu ( zamedzenie šírenia vírusu) postup
pri ústnom konaní a miestnom šetrení môže byť zo strany stavebného úradu primerane upravený tak ,
aby nedošlo k ohrozeniu zdravia účastníkov konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom
obecnom úrade v Širokom , v čase a spôsobom dohodnutým s pracovníkom SOU telefonicky ( č. t.
051/7911102 )v čase od 7,30 do 11,30 a v deň ústneho pojednávania .

Na ústne pojednávanie stavebník prinesie ( pokiaľ nebolo doložené pri žiadosti ) (podľa §
18 ods. 1 vyhl. .č. 453/2000 Z.z.):
a) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na
plynulú a bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo
správa o výsledku komplexného vyskúšania,
b) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach
stavebného povolenia,
c) stavebný denník.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zatupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Ján Baloga, v.r.
starosta obce

Oznámenie sa doručí :
Účastníci konania:
1. navrhovateľ -Východoslovenská distribučná , a. s. , Mlynská 31 , 042 91 Košice
2. Slovenský pozemkový fond , Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou.
Dotknuté orgány:
4. Okresný úrad Prešov , Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov , pozemkový a lesný odbor, Masaryková 10 , 080 01 Prešov
6. RUVZ v Prešove , Hollého 5 , 080 01 Prešov
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
9. SPP- distribúcia, a. s. , Mlynské nivy 44/b , 825 11 Bratislava
10. Projektant – EjproM – Martin Magda , Víťaz 406 , 082 38 Víťaz
11. Obec Víťaz – vz. starostom
12. SOÚ Široké

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Víťaz, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Oznámenie bude
zverejnené aj na elektronickej úradnej tabuli obce Víťaz
10.02.2021
Vyvesené na úradnej tabuli obce Víťaz dňa ...............................

pečiatka , podpis .................

Zvesené z úradnej tabuli obce Víťaz dňa .................................... pečiatka , podpis ..................

