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Č. j. R2022/004607/175                                               V Strážskom, dňa 24.5.2022 
 

  

 

 

 

 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania. 

 

 

                Obec Petrovce nad Laborcom zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Rovňákom  

podala žiadosť o vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby: Rozšírenie vodovodu Petrovce nad 

Laborcom - Ortáš, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Petrovce n/L. 

 Mesto Strážske  (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76 Zb. O 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný 

zákon ), v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy začatie  územného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  

 

                                                          16. 6. 2022 o 11.00 hod. 

 

s miestom stretnutia v zasadačke na OcÚ Petrovce n/L. 

   Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr na miestnom zisťovaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho 

zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka 

konania, ktorý sa dal zastupovať.      

    Do dokumentácie je možné nazrieť na MsÚ Strážske.    

Na neskôr podané námietky sa neprihliada. 

Táto žiadosť bude vybavená  v lehote do 60 dní. 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                               Ing. Vladimír Dunajčák 

                                                                                                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vybavuje: Ing. Ľubomír Lukič 

 

 

Doručí sa:  

- Starosta obce Petrovce nad Laborcom  

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 

- ŽSR, Klemensová 8, Bratislava 

- VSD, a. s., Mlynská 31, Košice 

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  

- VVS a.s. , Michalovce 

-  SPP – Distribúcia a.s, Mlynské nivy 44/b, Bratislava  

-  Okresný úrad, odbor ŽP Michalovce 

-  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, F. Kráľa 21, Michalovce  

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce 

- Okresný úrad, odbor lesný a pozemkový Michalovce 

- Okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácii Michalovce 

- Ministersvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, oddel. Telekomunikácii a informatiky 

- Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenske námestie 4, Košice  

- UPC BOARD SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, P.O.BOX 216, Bratislava 

- Krajský  pamiatkový úrad Košice 

- ORANGE SLOVENSKO a.s., Metodova 8, Bratislava 

 

 

 

 


