
 

 

Obec Kaluža 
Špeciálny stavebný úrad  

 Kaluža 4, 072 36 Kaluža 

 
 

Číslo: 270/1078/2020  V Kaluži 8.9.2020  

Vybavuje 

Tel.: 

Ing. Juraj Berilla 

0911213153 

 

   

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM 

 

 

(ďalej len "stavebník") dňa 31.8.2020 podal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a Slaboprúdové a silnoprúdové rozvody v novej časti 

obce Kaluža SO -101 – 00 Rekonštrukcia MK a chodníkov  

 

(ďalej len "stavba") na pozemku 326/1 a 319/1 k.ú Kaluža 

 Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Obec Kaluža vydal na stavbu 

stavebné povolenie dňa 21.8.2006 pod č. sp. 2006/19468-Mo a povolená zmena stavby číslo 220/2012-Be zo 

dňa 9.10.2013 

 

Zmena stavby obsahuje: 

- Úprava dĺžky rekonštruovanej komunikácie oproti povolenej zmene.  

- Upravená dĺžka rekonštruovanej komunikácie začína na v staničeni 0,006.638 km a koniec úseku 0,487.954 

km 

 

Obec Kaluža, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon") v súlade s ustanovením 

§ 61 ods. 1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže sú 

stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania. 

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky podať do 

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  

inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu 

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Obec Kaluža, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-16.30, Pi: 8.00-14.00). 

 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní 

územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho 

účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

Ing. Marek Misár  

zastupujúci starosta obce  

  

  

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

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Doručí sa: 

Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36 Kaluža 

ISPO s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov 

Na vedomie: 

SC KSK, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 

Okresný úrad, odbor  ŽP, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 

OR PZ SR, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce 

VVS a.s., P.O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce 

SPP a.s., Moldavska 12, 040 11 Košice 

VSE a.s., Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce 

Slovak Telecom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice 

Okresný úrad Michalovce, odbor pre CD a PK Michalovce, Nám. slobody 1, 

 


