
Mesto Hanušovce nad Topľou  
MsÚ, Mierová 333/3,  094 31 Hanušovce nad Topľou  

 

K č.sp. 482/2020 – 002                       V Hanušovciach nad Topľou dňa  01.04.2020   

 

Oznámenie 

začatí stavebného konania spojeného v zmysle §39a ods. 4 zákona číslo 50/1976Zb.  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s 

územným konaním a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou. 

 

     Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 

36599361) v zastúpení Petrom Golmicom, bytom Šarišská 519, 094 31 Hanušovce 

nad Topľou, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 

Vranov nad Topľou podala dňa 30.03.2020  na tunajšom úrade žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na  stavbu:  

„HANUŠOVCE HLAVNÁ STANICA ŽSR –ZRIADENIE NN SIETE“ 

Stavebný objekt: SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody 

- líniová inžinierska stavba (podľa § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona)  

umiestnená v k.ú. Hanušovce nad Topľou a Bystré, ktorá rieši zriadenie  nového 

podzemného káblového NN vedenia  v novej resp. existujúcej trase. Celková dĺžka  

nového podzemného vedenia je 200 m. Celková dĺžka v existujúcej trase je 151 m na 

pozemkoch parcel. č. C-KN 1435/4 (existujúca TS1250-0030) a 1435/1, k.ú. Bystré 

a parc. č. 3155/1 a 3078 k.ú. Hanušovce nad Topľou a celková dĺžka v novej trase je 

49 m s umiestnením na pozemkoch parc. č.  C-KN  1443 a 1445 k.ú. Bystré.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním.       

Mesto Hanušovce nad Topľou, 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  

oznamuje 
 v súlade s ust.§ 61 v spojení s 39a) ods.4 stavebného zákona začatie stavebného 

konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje na základe predloženého návrhu ústne 

konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

                      30.04.2020 o 10 
00

 hod. 
 so   stretnutím na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, Mierová 333/3, 

Hanušovce nad Topľou. 



        Do podkladov návrhu na vydanie stavebného povolenia je možné nahliadnuť 

pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Hanušovce nad Topľou, 

Mierová 333/3, Hanušovce n.T. - spoločná úradovňa  pre územné plánovanie 

a stavebný poriadok pondelok od 8 
oo

 do 15 
oo

 hod, stredu od 8 
oo 

do 17 
oo

 hod, 

piatok od 8 
oo

 do 13 
oo

 hod. a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje 

námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne 

neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy, inak podľa §-u 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je 

kladné.  Ak sa dá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc.   

 

Upozornenie : 

    Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

 

Toto oznámenie 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 Bystré a mesta Hanušovce nad Topľou a internetovej stránke obce Bystré 

a mesta Hanušovce nad Topľou po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste 

obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                PhDr. Štefan Straka      

                                                                                                    Primátor mesta  

 

 

Príloha : Situácia stavby 

 

 

 

Oznámenia sa doručí: 

 

Účastníkom konania 

 

 -  doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 482/2020-004  a 482/2020 – 005 zo dňa  

     01.04.2020 

 

Na vedomie 

 

l./  Navrhovateľ a projektant:  

      EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212, 093 01 Vranov nad Topľou 

              Ing. Michal Kandala    



2./ ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

3./ JaK, s.r.o.,  Rovné 129, 090 16 Cernina 

4./ PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Dotknutým orgánom:  

 

1./ VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

2./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov     

      nad   Topľou   

3./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5,  

      Vranov nad Topľou 

5./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov n.T. 

6./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7./  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor CD a PK, Námestie slobody 5, Vranov  

       nad Topľou 

8./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5,  

      Vranov nad Topľou 

9./  Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1301,  

      Vranov n.T.  

 

 

 

Vyvesené dňa:    03.04.2020                                                          Zvesené dňa:  

                                              

 

 

 

Odtlačok pečiatky 

Podpis oprávnenej osoby 

 

v. r. PhDr. Ľubomír Hreha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


