Obec Teriakovce
Stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

Spis.č. BS/3271/2016 - Lr

V Prešove dňa: 1. 2. 2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí územného konania
Navrhovateľ – Ing. Arch. Viktorom Tkačíkom, Pavlovičovo nám. 37 Prešov,
v zast. vlastníkov pozemkov podal dňa 29. 1. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby: „Teriakovce – Na Kruhu OS RD , 1. stavba , na pozemku parc. č. k
KN-C 236//52, 236/53, 236/54, 236/55, 236/58, 236/61, 236/59, 236/60, 236/72, 236/64,
236/65, 236/63, 236/62, KNE 408, 407/1, 402/1 kat. úz. Teriakovce. Stavba pozostáva
z týchto objektov:
SO 151 riešenie vodného hospodárstva, zásobovanie vodou, odkanalizovanie
SO 152 riešenie energetiky- STL rozvody plynu, verejné osvetlenie, VN rozvody, NN
rozvody, TS 8
SO 153 komunikácie – komunikácie vozidlové, komunikácie pešie
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.
Obec Teriakovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte
stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne
nariaďuje prejednanie návrhu v ústnom pojednaní spojenom s miestnym zisťovaním

na deň 24. 3. 2016 o 9.00 hod
so stretnutím na:

Obecnom úrade Teriakovce
Do predloženého návrhu a podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby je možné nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ
v Prešove, stavebnom úrade, na Jarkovej ulici 26, v kancelárií č. dv. 306 na základe
vopred dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 530.
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie
a uplatniť námietky.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
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potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.
Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní
stavebný úrad neprihliadne.
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej
môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je
povinný požiadať stavebný úrad o primerané predĺženie lehoty.
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania
neoznámi v predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude mať
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Miroslav Angelovič
Starosta obce
Pozvánka bude doručená:
1. Ing. arch. Viktor Tkačík Pavlovičovo nám. 37 Prešov
2.KDI PZ SR Pionierska 33 Prešov
3.Okresný pozemkový úrad Prešov
4.Okresný úrad starostlivosti ŽP Prešov
5.Obec Teriakovce– starosta obce
6.VSD a.s. Mlynská 31 Košice
7.VVS a.s. Levočska 3 Prešov
9.KDI KR PZ Pionierska 33 Prešov
10.SPP a.s. Bratislava
11.SPF Keratsinské nám. 1 Prešov
12.KPÚ Hlavná 115 Prešov
13.SVP š.p. PHaB Ďumbierska 14 Košice
14.MsÚ Prešov – stavebný úrad (pre spis)
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania,
musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Obce Teriakovce Ves a zverejnená na internetovej stranke
dotknutých obcí.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí
územného konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j.
deň keď došlo k vyveseniu tejto verejnej vyhlášky.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným

dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška bola vyvesená na

úradnej tabuli

Obce Teriakovce,

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabuli Obce Teriakovce,
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

Vybavuje: Milan Lichvár, telefonický kontakt 051/3100 530
e- mailová adresa:milan.lichvar@presov.sk

