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VEC 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre stavbu „Komunikácie, chodníky a odvodnenie v obci 

Sokoľany – I. etapa“ členenie stavby: MK10, MK 11 - pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním                                        

 
Obec Sokoľany obdržala dňa 15.11.2018 návrh stavebníka: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska, 

zastúpená starostom obce Františkom Beregszászim, ktorého v konaní zastupuje Ing. Vladimír Tibenský, 

TESTAV spol. s.r.o., so sídlom Cyklistická 7, 040 01 Košice, na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu 

„Komunikácie, chodníky a odvodnenie v obci Sokoľany – I. etapa“ členenie stavby: MK10, MK 11“, na pozemku 

KN-C parc. č. 2488/1 (KN-E parc. č. 2488), v katastrálnom území Sokoľany. 

Pre uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie obcou Sokoľany č. 181/2016-So zo dňa 26.4.2016, 

právoplatné dňa 26.5.2016.                                                                                                      

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Obec Sokoľany, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 

písm. a) bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 

a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúc podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 stavebného zákona  a              

§ 18 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

 

o z n a m u j e 

začatie kolaudačného  konania a súčasne 

 

n a r i a ď u j e 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

8.1.2019 o 13.00 hod. 
so stretnutím účastníkov konania v budove Obecného úradu Sokoľany. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred ústnym pojednávaním v kancelárii Obecného úradu Haniska 

a  pri ústnom pojednávaní.  

V zmysle § 80 ods. 2) stavebného zákona: V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný 

úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom 

pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba 

preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Písomné plnomocenstvo musí 

byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 

 

 

                                                    

 

 

 
                                                                                                                   František Beregszászi         

                                                                                       starosta obce 

  



Doručí sa: 

1. Stavebník: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska, zastúpená starostom obce Františkom Beregszászim 

2. V zast.: Ing. Vladimír Tibenský, TESTAV spol. s.r.o., Cyklistická 7, 040 01 Košice (stavebný dozor) 

3. Ostatní účastníci konania – formou verejnej vyhlášky 

4. Projektant: ÚDI Košice s.r.o., Ing. Jiří Starý, Hlinkova 39, 040 01 Košice 

5. Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice 

6. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

7. Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach - okolie, ODI, Tr. SNP 35, 040 11 Košice 

8. Okresný úrad Košice - okolie, odbor  starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Hroncova 13, 041 70 Košice 

9. Okresný úrad  Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Hroncova 13, 041 70 Košice 

10. Okresný úrad  Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Hroncova 13, 041 70 Košice 

11. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice 

12. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

15. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice 

 

Toto oznámenie sa podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamuje 

účastníkom konania verejnou vyhláškou a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu 

a na internetovej stránke obce Sokoľany. Posledný deň lehoty je dňom doručenia.  

 

Úradná tabuľa 

Dátum vyvesenia:                                                         Dátum zvesenia: 

 

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

Internetová stránka https://www.obecsokolany.sk  

Dátum vyvesenia:                                                         Dátum zvesenia: 

 

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:   
 

https://www./

