Mesto Prešov
Stavebný úrad
Hlavná 73

PSČ 08001

Číslo: SÚ-S/2114/24351/2022 – Sf/17

V Prešove dňa: 26.04.2022

Vec:
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „ Rozšírenie NN siete v obci
Varhaňovce“ pre stavebníka Obec Varhaňovce.

Stavebné povolenie
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel, na
základe žiadosti Obce Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce, zo dňa
30.12.2021, prerokoval podanú žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona
v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a
preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa §37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol
takto:
Žiadateľovi Obci Varhaňovce, Varhaňovce 56, 08205 sa podľa § 39a ods. 4 a § 66
stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

povoľuje
inžinierska stavba: „ Rozšírenie NN siete v obci Varhaňovce“ na pozemkoch parc. č. KN-E
1012, KN-C 371/1, KN-C 398/17; KN-E 1040; KN-C 371/6; KN-C 373/2; KN-E 1955/1;
KN-E 1959/1, KN-C 458/38, KN-C 458/46, KN-C 458/167 katastrálne územie Varhaňovce
v rozsahu:
SO 01 – Nové 3 x RIS,
SO 02 - Verejné osvetlenie
SO 02.1 Verejné osvetlenie Dolná osada časť A
SO 02.2 Verejné osvetlenie Dolná osada časť B
SO 02.3 Verejné osvetlenie Horná osada časť A
SO 03 - Obecný rozhlas
SO 04 - Odberné elektrické zariadenie
stavba sa bude realizovať na pozemkoch podľa Výkresu pre stavebné povolenie,
M=1:1000 v 2/2022 vypracoval Ejprom, Martin Magda 08238 Viťaz – autorizovaný
stavebný inžinier.
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba je v súlade územným plánom obce Varhaňovce v jeho záväznej časti schváleného
VZN č. 1 zo dňa 24.07.2017. Stavba je umiestnená na ploche, pre ktorú platí regulatív
plochy rodinných domov.

2

2. Sekundárne nn rozvody budú realizované z existujúcej vzdušnej nn siete (NFA2X 4x120)
prechádzajúcej po PB č. VN251_PAR22_17. Z tejto siete odbočí cez poloprepichovacie
svorky nové nn vedenie pre objekt SO 01 – Nová 3 x RIS. Zaústenie a ukončenie nových
sekundárnych nn rozvodov je navrhnuté v nových rozpojovacích a istiacich skriniach 1 –
SR8 3/6, 2_- SR 3/6, 3- SR 3/6.
3. Napájanie pre 8 x elektrické odberné zariadenia budú riešené cez elektromerové
rozvádzače RE. Výškové osadenie rozpojovacích a istiacich skríň SR sa navrhuje s
prihliadnutím na existujúcu obslužnú komunikáciu. Sekundárny nn rozvod, jeho technické
riešenie ako aj spôsob uloženia je navrhnutý tak, aby v prvom rade spĺňal majetkovo
právne podmienky. Sekundárny nn rozvod vedený po verejne prístupných priestoroch,
okolo existujúcej obslužnej komunikácii, podľa situácie.
4. Umiestnenie rozvodov ako aj umiestnenie hromadných elektromerových skríň ER pre
dodávku el. energie je navrhnuté na základe dohody s investorom a podľa pripojovacích
podmienok VSD a.s. Košice.
5. Pre osvetlenie budúcich obslužných komunikácií je navrhnuté verejné osvetlenie
pozostávajúce z elektromerového rozvádzača ERVo, odberného elektrického zariadenia
(ďalej len EOZ), nn rozvodov pre verejné osvetlenie a osvetľovacích stožiarov.
Navrhnutých je 6 stĺpov verejného osvetlenia na pozemku KN-C 371/1 k.ú. Varhaňovce.
Elektromerový rozvádzač bude umiestnený na parcele KN-E 1012. Napojený ERVo je
navrhované zo skrine 1-SR8 3/6.
SO 02 Verejné osvetlenie
6. SO 02.1 Verejné osvetlenie Dolná osada časť A. Nový rozvádzač verejného osvetlenia
RVO, ktorý bude osadený pri 1-SR8 3/6, na parcele KN-C 371/1 k.ú. Varhaňovce. Trasa
Vo rozvodov v dĺžke 220 m a svietidiel sú vyznačené vo výkresovej časti. Rozvody
verejného osvetlenia sú navrhnuté káblom AYKY-J 4x16mm2 (CYKY-J 4x10 mm2)
uloženým v chráničkách KSX-PEG 63 (52) - uložených voľne v káblovej ryhe.
Nasvetlenie komunikácií je navrhnuté 6 ks pouličných svietidiel PROLI typ SRL 18 so
svetelným zdrojom typ 1x 30W. Napojenie tohto svietidla realizovať káblom CYKY-J
3x1,5mm2 ulož. v trubke FXP 16 IEC v konštrukcií stĺpa. Svietidlo je z výroby
naprogramované na úsporne svietenie a počas noci dochádza k poklesu intenzity
svietivosti na 60%.
7. SO 02.2 Verejné osvetlenie Dolná osada časť B. Na osvetlenie komunikácie sa zrealizuje
verejné osvetlenie na pozemku 482/3 k.ú. Varhaňovce. Trasa Vo rozvodov v dĺžke 520 m
a svietidiel sú vyznačené vo výkresovej časti. Rozvody verejného osvetlenia sú navrhnuté
káblom AYKY-J 4x16mm2 (CYKY-J 4x10 mm2) uloženým v chráničkách KSX-PEG 63
(52) - uložených voľne v káblovej ryhe. Nasvetlenie komunikácií je navrhnuté 14 ks
pouličných svietidiel PROLI typ SRL 18 so svetelným zdrojom typ 1x 30W.
8. SO 02.3 Verejné osvetlenie Horná osada časť A. Na osvetlenie komunikácie sa zrealizuje
verejné osvetlenie na pozemkoch KN-C 458/38, KN-C 458/46, KN-C 458/167 k.ú.
Varhaňovce. Trasa Vo rozvodov v dĺžke 520 m a svietidiel sú vyznačené vo výkresovej
časti. Rozvody verejného osvetlenia sú navrhnuté v 5 vetvách Vo vetva V1 - L=500m;Vo
vetva V2 - L=425m;Vo vetva V3 - L=150m;Vo vetva V4 - Lc=210m;Vo vetva V5 Lc=245m; káblom AYKY-J 4x16mm2 (CYKY-J 4x10 mm2) uloženým v chráničkách
KSX-PEG 63 (52) - uložených voľne v káblovej ryhe. Nasvetlenie komunikácií je
navrhnuté 43 ks pouličných svietidiel PROLI typ SRL 18 so svetelným zdrojom typ 1x
30W.
SO 03 Obecný rozhlas
9. Do spoločnej ryhy sa umiestnia aj rozvody obecného rozhlasu. Reproduktory obecného
rozhlasu sa navrhujú osadiť na stĺpoch verejného osvetlenia. Prijímač obecného rozhlasu sa
umiestni v elektromerovom rozvádzači pre verejné osvetlenie, ktoré bude v vo vlastníctve
obce. Do spoločnej ryhy sa umiestnia aj rozvody obecného rozhlasu. Reproduktory
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obecného rozhlasu sa budú osadzať na stĺpoch verejného osvetlenia. Prijímač obecného
rozhlasu sa umiestni v elektromerovom rozvádzači pre verejné osvetlenie, ktoré bude v vo
vlastníctve obce.
10. Povrch rýh sa po zásype uvedie do pôvodného stavu. V zeleni sa zatrávni, spevnené plochy
sa upravia podľa podmienok určených MSÚ – odboru dopravy a životného prostredia.
11. Pri realizácií stavby dôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich
stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej
sústavy drevín – ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie
narušenej časti prírody do pôvodného stavu.
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a
osôb na stavenisku,
13. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť ku škodám na majetku alebo nehnuteľnostiach iným
osobám; stavebník uhradí všetky prípadné škody spôsobené pri výstavbe predmetnej
stavby,
14. Vstup na pozemky stavebník včas prejedná s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov
dotknutých výstavbou,
15. Dovoz všetkého materiálu na stavbu zabezpečuje dodávateľ stavby.
16. Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať všetky vyjadrenia príslušných orgánov a
organizácií k danej stavbe. Zemné a montážne práce je potrebné prevádzať tak, aby počas
realizácie nebolo zhoršované životné prostredie.
17. Všetky kríženia s komunikáciami je potrebné realizovať podvrtaním.
18. Trasu výkopu po potrubia je potrebné uviesť do pôvodného stavu, o čom bude urobený
písomný záznam s obcou Varhaňovce ako cestným správnym orgánom. Spätné úpravy
chodníkov v trase výkopu budú zrealizované v súlade so vznesenými požiadavkami.
19. Investor stavby je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov
týchto sietí.
20. Pred začatím stavebných prác, je investor stavby povinný zaistiť si u príslušných
organizácii priebeh inžiniérskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
21. Stavba bude zrealizovaná a trasovaná podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorú
overil tunajší stavebný úrad; prípadné zmeny stavby nemôžu byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu,
22. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku
23. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby, stavebník zabezpečí jeho patričnú likvidáciu
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., o odpadoch, Vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z. z., Vyhlášky
č. 284/2001 Z. z. a v súlade s VZN obce Varhaňovce,
24. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám
a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa
musia primerane vybaviť dostatočné bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi
a musia sa označiť,
25. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby časový úsek od uskutočnenia výkopu, cez
položenie vedenia až po spätné zasypanie a úpravu narušeného povrchu bol čo najkratší,
26. Stavebník zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať
zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných sietí a upozorní ich na
možnosť odchýlok od vytýčenia na povrchu,
27. Zemné práce pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakom čase
a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať
prístup, alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na pozemných
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komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne
bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi,
28. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu v súlade s §22 odst.2
vyhlášky MŽP SR č. 532 /2002 z. z.,
29. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého
poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. Stavenisko musí
byť zabezpečené v súlade s § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 / 2002 Z. z.,
30. Stavebník, resp. dodávateľ stavebných prác je povinný pri stavebných prácach používať
vhodné náradia a prevádzkyschopnú techniku; hĺbiace stroje nesmú byť používané vo
vzdialenosti menšej ako 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej
polohy podzemného vedenia,
31. Výkopové práce bude stavebník vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu statiky
existujúcich objektov a zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti trasy,
32. Zemina vo výkopoch, ktoré sú vedené vo voľnom teréne bude pred uložením vedenia
náležite zhutnená,
33. Priečne kríženia trasy s miestnymi komunikáciami a chodníkmi budú realizované
podpichom, resp. pretláčaním,
34. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí
postupu prác s ich prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne;
po obnažení podzemných vedení je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti
ich možnému poškodeniu,
35. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude bezodkladne
informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa zariadenia; práce
zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu,
36. Ak bude potrebné odstrániť stromovú zeleň, stavebník si vyžiada súhlas na výrub drevín,
resp. krovia od príslušného organu ochrany prírody obce Varhaňovce trasu je potrebné
viesť tak, aby sa minimalizoval stret so „zeleňou“ a len v nevyhnutných prípadoch je
možné viesť trasu v blízkosti stromov (v týchto prípadoch výkop realizovať ručne);
zakazuje sa poškodzovať koreňový systém stromov,
37. Ku konečnému zasypávaniu ryhy je stavebník povinný prizývať zodpovedných
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané o čom bude
vyhotovený písomný záznam,
38. Vonkajšie objekty (napr. podperné body, rozvodné skrinky) nesmú byť umiestnené
v chodníkoch,
39. Po ukončení prác stavebník upraví narušené plochy, miestne komunikácie a chodníky
podľa požiadaviek ich vlastníkov prípadne užívateľov,
40. Stavebník je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb pred vstupom na nehnuteľnosť vopred pre jednať, min.
15 dní vstup na nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom
nehnuteľností,
41. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb
a aby pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,
42. Stavebník po uskutočnení výberového konania oznámi stavebnému úradu dodávateľa ktorý
bude realizovať stavebné práce.
43. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom
stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
Osobitné podmienky
1. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného riaditeľstvo Hasičského
a Záchranného zboru v Prešove uvedené v záväznom vyjadrení č. ORHZ-PO22022/001001-002 zo dňa 27.01.2022.
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2. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu uvedené
v záväznom vyjadrení pod č. KPUPO-2022/1812-2/4652/TM zo dňa 20.01.2022.
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky v záväznom vyjadrení Okresného úradu
Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3 –
2022/007521-002 zo dňa 14.01.2022, č. OU-PO-OSZP3-2022/0075240/02 zo dňa
03.01.2022, č. OU-PO-OSZP3-2022/007522-002 zo dňa 11.01.2022, č. OU-PO-OSZP32022/007525-002 zo dňa 21.01.2022.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného
úradu Prešov odbor pozemkový a lesný pod č. OU-PO-PLO-2022/008328-002 zo dňa
25.01.2022.
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného
úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii pod č. OU-OCDPK –
2022/008304-02 zo dňa 05.01.2022.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Slovenského
vodohospodárskeho podniku š.p. SPHaB pod č. CS SVP OZ KE 663/2022/2 zo dňa
27.01.2022.
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. Distribúcia, a.s. uvedené v
záväznom vyjadrení č. 5299/2022 zo dňa 14.03.2022.
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené v záväznom
vyjadrení č. 6612008836 zo dňa 01.04.2020.
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené v záväznom vyjadrení č.
2146/2022/O zo dňa 13.01.2022.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP distribucia a.s. uvedené v záväznom
vyjadrení č. TD/NS/0011/2022/UH zo dňa 10.01.2022.
Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na
podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad.
Stavebník je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých
výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie
stavby.
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli
vznesené.
Odôvodnenie:
Stavebník Obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, 08205 vz. starostom obce podal dňa
30.12.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „ Rozšírenie NN siete v obci
Varhaňovce“ na pozemkoch parc. č. KN-E 1012, KN-C 371/1, KN-C 398/17; KN-E 1040;
KN-C 371/6; KN-C 373/2; KN-E 1955/1; KN-E 1959/1, KN-C 458/38, KN-C 458/46, KN-C
458/167 katastrálne územie Varhaňovce v rozsahu:
SO 01 – Nové 3 x RIS,
SO 02 - Verejné osvetlenie
SO 02.1 Verejné osvetlenie Dolná osada časť A
SO 02.2 Verejné osvetlenie Dolná osada časť B
SO 02.3 Verejné osvetlenie Horná osada časť A
SO 03 - Obecný rozhlas
SO 04 - Odberné elektrické zariadenie
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon)
a určením Krajského úradu v Prešove, odbor životného prostredia zo dňa 26.11.2003 pod
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číslom 1/2003/13314-002/SP, ako stavebný úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie
v konaniach, kde je Obec Varhaňovce stavebným úradom a zároveň stavebníkom
Mesto Prešov, stavebný úrad oznámil podľa § 61 stavebného zákona listom - verejnou
vyhláškou, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli obce Varhaňovce v období 31.01.2022 do
16.02.2022 pod číslom SU/2114/8243/2022 Sf/17 začatie stavebného konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy: Stavebný úrad vzhľadom
na to, že mu boli dobre známe pomery na staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, podľa §61 ods. 4 stavebného zákona upustil od
vykonania ústneho pojednávania. Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63
stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47
stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré
by bránili povoleniu stavby.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bola priložená projektová dokumentácia s
vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií. Svoje stanovisko oznámili tieto orgány
štátnej správy:











ORHZ
Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o Ž.P.
Okresný úrad Prešov odbor CDa PK
Okresný úrad Prešov odbor pozemkový a lesný
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Krajský pamiatkový úrad
Slovak Telekom a.s.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Východoslovenská distribučná a.s.
Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienkovej časti rozhodnutia
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli
skoordinované a zahrnuté do podmienkovej časti stavebného povolenia. Stavebný úrad
uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona koncentračnú zásadu, vzhľadom
k tomu, že v stanovenej lehote sa nevyjadrili orgány, ktoré boli o začiatku stavebného konania
informované. Stavebný úrad má za to, že so stavbou z nimi sledovaných hľadísk súhlasia.
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení príslušných noviel bolo oslobodené od platenia správnych poplatkov spoplatnené
v zmysle § 4 zákona.
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ spoločnosť Obec Varhaňovce,
Varhaňovce 56, 08205 vz. starostom obce splnila všetky podmienky pre vydanie
rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje rozhodnutie musí byť spolu
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15
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dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Varhaňovce a mesta
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.varhanovce.sk. presov.sk Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 správneho poriadku odvolať. V zmysle §
54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na mesto Prešov - stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov. Po vyčerpaní
všetkých riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Ing. Andrea Turčanová
Primátorka mesta

Úradný záznam
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „
Rozšírenie NN siete v obci Varhaňovce“ bola vyvesená na úradnej tabuly obce Varhaňovce
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Varhaňovce ( www. varhanovce.sk )
Dňa......................................
............................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „
Rozšírenie NN siete v obci Varhaňovce“ bola zvesená z úradnej tabule obce Varhaňovce a z
elektronickej úradnej tabuli obce Varhaňovce ( www. varhanovce.sk )
Dňa......................................
............................................
Pečiatka a podpis
Úradný záznam
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „ Rozšírenie
NN siete v obci Varhaňovce“ bola vyvesená na úradnej tabuly mesta Prešov a zverejnená na
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov ( www. presov.sk )
Dňa......................................
............................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „
Rozšírenie NN siete v obci Varhaňovce“ bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a z
elektronickej úradnej tabule mesta Prešov ( www. presov.sk )
Dňa......................................
............................................
Pečiatka a podpis
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Na vedomie:
1. Obec Varhaňovce, IČO 00327956, Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce
2. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
3. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Námestie mieru 2, 080
01 Prešov
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01
Košice
5. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14A,
080 05 Prešov
6. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
7. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, Prešov
10. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova 10, Prešov
11. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, Prešov
13. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
14. Martin Magda, Víťaz, súp. č. 406, 082 38 Víťaz
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