OBEC NIŽNÝ HRABOVEC
Číslo: OcÚ-229/2021-02

Nižný Hrabovec, 19.07.2021

Vec
Obec Nižný Hrušov - SR, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, IČO 00 332607
-Návrh na kolaudáciu stavby: „Multifunkčné ihrisko 40 x 20m“ v k.ú. Nižný Hrušov,
-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania.
___________________________________________________________________________
Obec Nižný Hrušov- SR, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, IČO 00332607
ako stavebník, podala dňa 16.07.2021 návrh na kolaudáciu stavby „Multifunkčné ihrisko
40x20m“, ktorá bola uskutočnená na časti parcely CKN č. 455/1 v k.ú. Nižný Hrušov,
Stavba, ktorej kolaudácia sa navrhuje, bola povolená rozhodnutím číslo 136/2017-03 zo dňa
02.06.2017, právoplatné dňa 4.7.2017 (t..j. Rozhodnutím o využívaní územia spojené
s rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré stavebníkovi založilo právo uskutočniť stavbu).
Stavba pozostáva z objektov:
SO 01- Multifunkčné ihrisko 40x20m- (hlavný objekt), SO 02-Osvetlenie ihriska.
Obec Nižný Hrabovec, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa §
117 ods. 1, v spojení s § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako určený stavebný
úrad, podľa § 80 ods. l stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň

10.08.2021 o 9.30 h,
so stretnutím pozvaných účastníkov v kancelárií Obecného úradu Nižný Hrušov.
UPOZORNENIE 1
Podľa § 142h stavebného zákona - (prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19), právnej úpravy účinnej od 25.04.2020, počas
mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti
ochorením COVID-19, stavebný úrad:
a) vykonáva ústne pojednávanie a miestne šetrenie len v nevyhnutnom rozsahu,
b)môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez
predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty
na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia, s uvedením dôvodu upovedomiť
všetkých účastníkov konania,
c)Vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe
písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez
osobného kontaktu s účastníkmi konania.
Na základe citovaného § 142h stavebného zákona, s prihliadnutím na aktuálnu situáciu v SR,
pretrvávajúce šírenie nákazy koronavírusu COVID-19 a s tým spojené mimoriadne opatrenia,
s prihliadnutím na skutočnosť, že písomne predložený „Návrh na kolaudáciu stavby“
a k nemu doložená dokumentácia a doklady poskytujú dostatočný podklad na posúdenie
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návrhu aj bez osobného kontaktu s účastníkmi konania, stavebný úrad ústne konanie obmedzí
iba na nevyhnutnú mieru.
Podľa § 81 ods. 2 stavebného zákona, účastníci konania a dotknuté orgány môžu prípadné
námietky a svoje stanoviská ku kolaudácií stavby uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
sa k ním neprihliadne.
UPOZORNENIE2:
pri nazeraní do spisu a do podkladov pre rozhodnutie, sú prítomné osoby povinné dodržiavať
„Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia“, ktoré
ukladajú okrem iného aj povinnosť prekrytia tváre (nos, ústa) rúškom, šálom, či šatkou.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Vyzýva sa stavebník, aby k ústnemu rokovaniu pripravil doklady v zmysle § 18 vyhl. číslo
453/ 2000 Z.z.

Mgr. Marcela Pčolinská
Starostka obce

Doručí sa účastníkom konania
-Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov

Ďalej sa oznamuje.
-projektant- Ing. Arch. Tibor Gombarček, PROSURF s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52
Sučany
-zhotoviteľ-MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
-Okresný úrad Vranov n.T. Odbor star. o ŽP- úsek ŠVS, ŠSOH, ŠOP, NS 5 Vranov n.T.
-RÚVZ Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
-Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
-HaZZ - OR Vranov n.T, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
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