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Spoločný  obecný úrad Sobrance  
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OZNÁMENIE 
 

 

 

 

 

o začatí  konania o  predlženie platnosti stavebného  povolenia.   
 
             Stavebník - Obec Bežovce, podala dňa  03.08.2022 na tunajšom úrade - Spoločný 
obecný stavebný úrad  Sobrance  žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia  na 
stavbu s názvom : 
 
 

 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce, na pozemku  

p.č. C KN - 1639/1, C-KN -1534/1,  katastrálne územie  Bežovce.  

 

Jedná sa o líniovú stavbu, na  ktorú  bolo vydané stavebné povolenie Obcou Bežovce  

dňa 10.09.2019  pod č. j.:112/2019-2019/170 a oprava rozhodnutia  pod č.j.:112/2019-

2019/170 zo dňa 05.05.2020. 

 

Dôvodom predlženia  platnosti stavebného povolenia je, že  predmetná stavba doposiaľ 

nebola  dokončená z dôvodu  nezabezpečenia finančného krytia  na realizáciu celej stavby.  
 

            Uvedeným dňom bolo začaté  konanie o  predlženie platnosti stavebného  povolenia. 

       

Spoločný  obecný úrad, ako vecne, miestne a správne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 

§ 2 ods. a) bod 3 zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s § 2 bod 2 zákona č. 534/2003 Z.z. o 

organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v zmysle ust.§ 120 zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku  /stavebný zákon/ v platnom znení, oznamuje začatie konania o  

predlženie platnosti stavebného  povolenia  dotknutým orgánom štátnej správy a  známym  

účastníkom  konania  a  pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a 

žiadosť� poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, upúšťa  v zmysle § 61 ods. 2 zák. 

č. 50/1976 Zb./stavebný zákon) v znení jeho noviel a doplnení od miestneho zisťovania a 

ústneho konania.  

 

Účastníci konania si  môžu svoje námietky uplatniť� najneskôr do 15 dní odo dňa 

doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 



    

          Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na  Mestskom úrade  

v  Sobranciach  - Spoločný obecný úrad v Sobranciach, Štefánikova 23, č. dverí 42.  

   

 

 
                                                                   MVDr. Luděk Hamšík  v.r. 

                                                                                                                     starosta obce 
Oznámenie sa doručí :     

 

1. Obec Bežovce, Bežovce 184, 072 53 

2. OÚ Sobrance ,OS o ŽP, Tyršova 12, 073 01  

3. VSD a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 

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

6. SPP-Distribucia a.s. , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

7. HaZZ Michalovce, Frańa Krála  21, Michalovce 

8. OR PZ Michalovce, Hollého 46, 071 01 Michalovce 

9. Valbek s.r.o., Tomašikova 35, 040 01 Košice ,Ing. Tomáš Košík -projektant 

10. Slovenský pozemkový fond , Špitálska 18, 071 01 Michalovce 

11. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou. 

 

 
 

 

 

Toto oznámenie ma povahu  verejnej vyhlášky podľa § 61 odst.4 stavebného zákona.  

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej tabuli obce. 
           
 

 

 

 

 

Vyvesené  dňa:                                                                   Zvesené  dňa: 

 

 

 

 

 

Pečiatka, podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie: 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : Ing. Michal Dinič tel. č.:– 056/652 2210, e-mail : dinic.michal@sobrance.sk 



 


