Obec Petrovce
OcÚ Petrovce 89, 094 31 Petrovce
k sp. č. 255/2022 – 003
V Petrovciach dňa 27.07.2022

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho
konania – verejnou vyhláškou.
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) podala
dňa 27.07.2022 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby:

„PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“
SO 01— Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 01— Nové NN vedenie vonkajšie
- líniová inžinierska stavba umiestnená na pozemkoch mimo zastavaného územia k.ú.
Petrovce (majoritná časť) a v katastri Hanušovce nad Topľou (minoritná časť) na pozemkoch
(pozemky, na ktorých budú osadené nové PB – VN vedenia) registra „E" - parcelné čísla
2222, 2200, 2201, 2196, 2195, 2194, 2192 k.ú. Petrovce a 2190 k.ú. Hanušovce nad Topľou.
Stavba umožní zlepšenie prístupu pre servis a údržbu k skupinovej prípojke pre riešenú
lokalitu obce Petrovce a zároveň dôjde k skráteniu napájania riešenej lokality.
Stručný popis stavby
Predmetom návrhu na kolaudáciu stavby je zriadenie nového nadzemného vedenia medzi
vedeniami VN209 a VN498 v katastri obcí Petrovce a Hanušovce nad Topľou. Nové
nadzemné VN vedenie je vyhotovené lanami 3 x (66-AL1/11ST1A) vedenými po nových
betónových podperných bodoch v celkovej dĺžke 768 m.
Stavba je vyvolaná požiadavkou úseku Stratégia a rozvoj distribučnej sústavy, pri ktorej je na
základe cieľovej siete naplánovaný prepoj medzi vedeniami V-209 a V-498 v lokalite medzi
Hanušovcami nad Topľou a obcou Petrovce.
Stavba bola zrealizovaná na základe stavebného povolenia vydaného Obcou Petrovce
dňa 24.06.2021 pod č.sp. 140/2021-004, právopl. 26.07.2021.
Uvedeným dňom sa začalo kolaudačné konanie.
Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel v
spojení s § 119 ods. 1 stavebného zákona

nariaďuje
v súlade s §-om 80 stavebného zákona k predloženému návrhu ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň:

26.08.2022 o 10 00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade v Petrovciach, Petrovce 89.
Do podkladov návrhu možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na spoločnej úradovni
Hanušovce nad Topľou (stavebný úrad) – pondelok od 800 do 1500 hod., streda od 800 do 1700
hod. a piatok od 800 do 1300 a pri ústnom konaní.
K ústnemu konaniu žiadateľ predloží:
- dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri zmene
stavby
- ďalšie doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia a požadovaných
vlastností výrobkov
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy vrátane revíznych správ a skúšok
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 80 ods. 2 stavebného zákona
môžu svoje námietky a stanoviská a pripomienky uplatniť najneskoršie pri tomto konaní, inak
sa k nim neprihliadne.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v súlade s § 26 zákona č.
71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené
na úradnej tabuli obce Petrovce a mesta Hanušovce nad Topľou a internetovej stránke
obce Petrovce a mesta Hanušovce nad Topľou po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v
mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

Vybavuje: Ing. Dvorská tel. č. 0911853970

Doručí sa:
Účastníkom konania
- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 255/2022-003 zo dňa 27.07.2022
Na vedomie
l./ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- Oddelenie sieťový inžiniering
Ing.Róbert Baláž – technický dozor
- oddelenie Výstavba sieti región Východ – zhotoviteľ
Ing. Peter Macár
Vlastimil Ihnát - stavbyvedúci
- odbor prevádzka sieti VN a NN Východ
- Marián Hric
2./ EL PROKAN spol. s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedný projektant : Ing. Kandala Michal,
Dotknutým orgánom:
1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5,
Vranov nad Topľou
5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
6./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov
nad Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
7./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody
5, Vranov nad Topľou
8./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
9./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10./ SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
11./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031,
093 03 Vranov nad Topľou
12./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
slobody 5, Vranov nad Topľou
13./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou
14./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01
15./ Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Vyvesené dňa: 28.08.2022
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

