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OZNÁMENIE

o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") podľa § 117b v spojení s § 119
ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti eustream, a. S., so sídlom
Votrubova ll/A, 821 09 Bratislava Č. 2610/2021 zo dňa 28.06.2021, upravenej listom Č.

3819/2021 zo dňa 28.09.2021, o zmenu stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko -
Slovensko, líniová čast'" pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby
z 0912021 na 09/2022, podľa ustanovenia § 68 stavebného zákona v spojení s § 61 ods. 1, 4
stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom

oznamuje začatie konania o zmene stavby "Prepojovací VTL plynovod
Pol'sko - Slovensko, líniová čast'" pred dokončením, spočívajúcu v zmene

termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022

a zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona

upúšťa

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie požadovanej zmeny
stavby pred dokončením.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť na stavebnom
úrade do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané
námietky neprihliadne.

Pre uvedenú stavbu .Prepojovaci VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť' bolo
stavebným úradom vydané stavebné povolenie Č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo
dňa 29.06.2018, právoplatné dňa 02.08.2018.

Požadovaná zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene termínu ukončenia stavby
z 09/2021 na 09/2022 z dôvodu meškajúcich dodávok potrubného materiálu a omeškania
zhotoviteľov stavby.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť (po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel. Č. 05117082312) v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore
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výstavby a bytovej politiky, oddelení štátnej stavebnej správy, 4. poschodie, miestnosť Č. 408,
v čase úradných hodín.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti o zmenu stavby
pred dokončením dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím
primerane predlži. Ak upovedomený dotknutý orgán neoznámi v určenej alebo predlženej lehote
svoje stanovisko k požadovanej zmene stavby pred dokončením, má sa za to, že z hľadiska ním
sledovaných záujmov s touto zmenou súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byt' uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca
písomné splnomocnenie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
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Stavebný úrad prihliadne len na požiadavky účastníkov tohto konania, ktoré súvisia
s požadovanou zmenou stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť'
pred dokončením, spočívajúcou v zmene termínu ukončenia stavby z 09/2021 na 0912022.

Ing. Andrea arcinko á
vedúca odboru


