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OBEC SIRNÍK 
Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

Ul. Hlavná 152/21 

076 03 Sirník  
__________________________________________________________________________________  
 

Podľa rozdeľovníka  ! 

 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka   Sirník, dňa 

      -/ 05.04.2019    150/2019-002  Ing.Verešová/6713323  03.05.2019 

    653/19   0915840268 

 

OZNÁMENIE VEREJNOU  VYHLÁŠKOU 

 

VEC: 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho konania spojeného 

s miestnym zisťovaním  

 

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník zastúpená starostom Viktorom Kalánom, 

IČO: 00331902 podala dňa 5.4.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“ umiestnenú  na pozemkoch registra C KN parc. 

č.: líniová stavba v katastrálnom území Sirník. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 

konanie. 

Obec Sirník, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 

a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. a) ods.3 zákona 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na obce a vyššie územné 

celky, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 61 stavebného zákona 

oznamuje začatie  stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

21.5.2019 (utorok) o 9oo hod. 

 

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Sirníku.  

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na spoločnom 

stavebnom úrade - v budove MsÚ, III. posch., č. dverí 304 a pri ústnom konaní. Účastníci 

konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto 

ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko 

dotknuté orgány, inak podľa § 60 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je 

kladné.  Vzhľadom na skutočnosť, že ide o líniovú stavbu doručuje sa toto oznámenie aj 

verejnou vyhláškou (§61 ods.4 stavebného zákona) vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom 

v mieste obvyklým - na úradnej tabuli obce www.sirnik.sk;. Deň doručenia oznámenia týmto 

účastníkom konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky. 

 

        

        

  

 

Viktor  Kalán 

         starosta obce 

http://www.sirnik.sk/
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Doručí sa: 
1. Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník  - stavebník 

2. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva k povoľovanej stavbe sú dotknuté 

3. OR PZ, ODI Trebišov, M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov  - ICO: 00151866 

4. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 

ICO: 35 555 777 

5. OÚ, odbor starostlivosti o  ŽP, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov ICO: 00 151866 

6. OR HaZZ, T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov, 

ICO:17 335 434 

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 

9. SPP – Distribúcia a. s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO: 35910739 

10. VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice , IČO: 36 599 361 

11. OÚ Trebišov, odbor CD a PK, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, IČO: 

00151866 

12. VVS, a.s. Závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov,  ICO: 36570460 

13. OÚ Trebišov, odbor pozemkový a lesný, Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov, IČO: 

00151866 

14. SPF Bratislava – reg. odbor, Námestie mieru 1, 075 01  Trebišov 

 

 

 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia :                                                      Dátum zvesenia :                             

 

 

 

 

 

 

  Pečiatka a podpis :                         

 
 


