
OBEC VÍŤAZ 
Víťaz 111, 082 38 Víťaz 

Číslo : SOÚ 345/2021–VI/718/3150/2021- OcÚ/FR/327/2021 oz                Vo Víťaze , dňa 29.09.2021 

 
 podľa rozdeľovníka :   

 

                                                         

VEC : Oznámenie o začatí územného konania  a nariadenie  ústneho konania . 

 

     Obec Fričovce   so sídlom Fričovce 34, IČO : 00327026    podala dňa 29.09.2021 na obci Víťaz- určenom 

stavebnom úrade     návrh na vydanie územného rozhodnutia   o umiestnení stavby „ SO 02 Preložka STL 

plynovodu Fričovce- tribúna a šatne na futbalovom ihrisku „ na pozemkoch  KN-C parc. č. 813 ( KN-E 

parc. č. 632, 633, 634)     v obci Fričovce  katastrálne územie Fričovce. Úprava trasy STL plynovodu je 

vyvolaná zabezpečením dodržania OP STL plynovodu vo vzťahu k budove využívanej ako tribúna a šatne na 

futbalovom ihrisku.     

 

Dňom podania žiadosti  sa začalo územné konanie. 

 

     Obec Víťaz  určený  stavebný úrad podľa§ 119 ods.(3) v spojení s § 117  zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 

stavebného zákona o z n a m u j e začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania . 

 

    Stavebný úrad  nariaďuje v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel, ústne konanie spojené  na deň  

22. október    2021   o 10,00 hod 
 

so stretnutím na obecnom úrade vo Fričovciach  / zasadacia miestnosť OcÚ / . 

 

  Stavebný úrad , z dôvodu  predpokladaného obmedzenia činnosti  vyplývajúcich z ustanovení stavebného 

zákona týkajúcich sa priebehu konania  (obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb ) ,  týmto žiada 

účastníkov konania , aby svoje návrhy a pripomienky uplatňovali písomnou formou doručením do podateľne 

obce spôsobom určeným Obcou Víťaz    v čase podania , prípadne doručením  poštou. 

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom 

úrade v Širokom , v čase a spôsobom dohodnutým s pracovníkom SOU ( č. t. 051/7911102) . 

  

     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 § 

36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.  

 

     V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej 

alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
  
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je povinný požiadať 

stavebný úrad o primerané predĺženie lehoty. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc  toho 

účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 

 

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. 



  V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) Vás upovedomujeme 

o tom , že Vaša žiadosť nebude  vybavená do 30 dní od začatia konania ( resp. od úplného doplnenia žiadosti ) 

z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.   

  
    

 

 

                       Ing.  Ján Baloga               

                                                      starosta obce 

 

 

 

 

Doručí sa : 

1. navrhovateľ – Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Široké 

2. verejnou vyhláškou – fyzické osoby  , ktorých vlastnícke. alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám  

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté .  

3. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov 

4. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 , 080 01 Prešov 

5. RÚVZ , Hollého 5 , 080 01 Prešov 

6. HaZZ SR , OR , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov 

7. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava 

8. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 7 , 080 

01 Prešov 

9. SPP- distribúcia , a. s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava 

10. Slovak Telekom , a. s. ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

11. Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava 

12. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

13. projektant –  B+B projekt, s. r. o., Jánošíková 26, 080 01 Prešov 

14. Obec Víťaz , Víťaz 111, 082 38 Víťaz  

15. SOÚ Široké 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa účastníkom konania doručí formou verejnej vyhlášky v súlade s § 36 ods. 4 stavebného 

zákona a § 26 ods. (2) správneho poriadku  vyvesením po dobu 15 dni  na úradnej tabuli Obce Víťaz , Víťaz 

111, 082 38 Víťaz  a zároveň bude zverejnené na webovom sídle obce Víťaz. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  Oznámenie bude zverejnené aj na úradnej tabuli obce Fričovce a webovom sídle  obce Fričovce  

v ktorej katastrálnom území ma byť stavba umiestnená. Prílohou oznámenia je výkres č. 3 –  situácia preložky 

STL plynovodu.  

 

 

 

Dátum vyvesenia :  .........................                                      ....................................................  

 

                                                                                                         Pečiatka a podpis 

 

Dátum zvesenia:  .........................                                      ....................................................  

                                                                                                         Pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 


