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O Z N Á M E N I E 
o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou 

 

 

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice,  

podal dňa 14.07.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu s názvom „Spišské Vlachy-0301KO, Spišské Vlachy Žehra- 

výstavba V225 pre distribúciu, úprava VN vedenia V 202“ na pozemkoch viacerých 

parciel v kat. území Spišské Vlachy a k. ú.  Žehra,   tak ako je trasa stavby zakreslená 

v porealizačnom zameraní stavby o celkovej dĺžke zameranej trasy nadzemného VN vedenia 

– 6496,16 m.  

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie tunajším stavebným úradom dňa 08.03.2019 pod 

č. 283/2019/Nt.  

 

Mesto Spišské Vlachy, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119  zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade  s  

§  80  stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie  spojené s 

miestnym zisťovaním na deň: 

 

05.09.2022 (pondelok)  so stretnutím o 10,00 hod. na  Stavebnom úrade Mesta Spišské 

Vlachy. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť  najneskôr pri tomto 

pojednávaní, inak nebudú brané do úvahy. V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov 

konania  zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc, v prípade neúčasti 

dotknutého orgánu považujeme jeho stanovisko z  hľadiska ním sledovaných záujmov za 

súhlasné. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade v Spišských 

Vlachoch  a na ústnom pojednávaní.  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 80 ods. 1 stavebného zákona a musí byť  

vyvesené 15 dní na  úradnej tabuli mesta Spišské Vlachy  a obce Žehra.  

 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 



 

 

Oznámenie sa doručí: účastníkom konania formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce 

a mesta a na internetovej stránke mesta Spišské Vlachy a obce Žehra.  

 

 

 

 

Ľubomír Fifik, v.r.   
          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vyvesené dňa:       Sňaté dňa: 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 
 

 


