
Obec  Č E R V E N I C A  pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 158/2022-94/Mp-02                                       V Pečovskej Novej Vsi, dňa 19.05.2022 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

  Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania 

 

 

         Stavebník: Obec Jakubova Voľa, zastúpená Obecným úradom Jakubova Voľa 67, 08256 

Jakubova Voľa, IČO 00327174 podala dňa 19.05.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia a 

stavbu : „Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom“ na pozemku parc. č. KN-C 307/3; 304/21; 307/19; 

309/37; 307/23; 305/2; 304/34; 309/40; 309/48; 305/2 a KN-E 405/2 katastrálne územie Jakubova 

Voľa. K stavbe bolo obcou Červenica pri Sabinove vydané územné rozhodnutie pod č. j. 61/2022-

25/Mp-03 zo dňa 12.04.2022.  Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebne konanie v rozsahu stavby: 

 

SO 09 Verejné osvetlenie 

Napojenie stožiarov č.1 až č.5 sa napojí z rozvodu verejného osvetlenia vedený na stĺpoch nn 

vedenia. Napojenie sa urobí z holého vodiča VO – AlFe16. Na nn stožiar sa umiestni prechodová 

skrinka SPP0. Rozvod je robený od stožiara bodu napojenia po stožiar č.5 káblom typu AYKY-J 4x16 

mm2. Osvetlenie navrhujem svietidlami LED 27W na stožiari výšky 7m. 

Rozvody sú navrhnuté káblom AYKY-J 4x16 mm2 uložene v zemi v chráničke FXKVR φ50 v celej 

trase. Navrhnuté svietidla na stožiaroch sa pripoja slučkovým spôsobom, pričom úbytok napätia na 

jednotl. stožiaroch nesmie presiahnuť 5%. Prepojenie svietidiel v stožiari sa urobí káblom 1-CYKY-

J 3x1,5mm2. Trasa káblov je zrejmá z výkresu situácia. Istenie v stožiarovej skrinke poistkou 6A. 

 

Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“), v súlade § 61 ods. 1 stavebného zákona 

 

o z n a m u j e 

 

začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou, 

v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. V súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, sa na 

pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní neprihliada. 

 Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania 

môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 V rovnakej lehote, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, do 7 pracovných dní, oznámia svoje 

stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, 

predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 

predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade v Pečovskej Novej Vsi 

počas stránkových hodín. 

 



 Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Písomné plno mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť  

z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 

Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15-ty deň 

vyvesenia a zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli obce Jakubova Voľa a na internetovej 

stránke obce Jakubova Voľa . 

 

 

 

 

Ing. Pavol Spodník 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ..............................                                            Zvesené dňa …............................... 

 

................................................................................ 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona s 

prihliadnutím na § 18 ods. a § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba) – k oznámeniu stavebného 

povolenia č.:  158/2022-94/Mp-02 zo dňa 19.05.2022. 
 

 Dotknutým orgánom: 
1. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

2. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

5. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice 

6. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov 

7. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

8. VÁHOPROJEKT s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov 

Na vedomie 

9. Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
10. Obec Jakubova Voľa 
11. Spis 

 


