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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Vec 

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie a výzva na vyjadrenie 

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy (ďalej aj ako „okresný úraď“), ako príslušný orgán podľa $ 117b zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a ustanovenia $ 4 písm. b) ods. 8 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, bol dňa 10.11.2022 doručený návrh Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom 
Dúbravská cesta 14, Bratislava, na predíženie platnosti územného rozhodnutia č. OU-PO- 
OVBP?2-2014/134/1957/ŠSS-ST zo dňa 03.02.2014 o umiestnení líniovej stavby „Privádzač 
Spišská Nová Ves — Levoča, II. etapa“ v k. ú. Levoča. 

Dňom podania uvedeného návrhu bolo začaté konanie opredíženie platnosti 
predmetného územného rozhodnutia v zmysle $ 40 ods. 3 stavebného zákona. 

Na základe oznámenia okresného úradu č. OU-PO-OVBP2-2022/57130/151361 zo dňa 

06.12.2022 o začatí konania o návrhu na predíženie platnosti územného rozhodnutia bolo na 
okresný úrad dňa 30.12.2022 doručené vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. HŽP-6933/2005/2022-6977/2022 zo dňa 21.12.2022, ako 
dotknutého orgánu, k predíženiu platnosti územného rozhodnutia. 

Podľa $ 33 ods. 2 správneho poriadku, správny orgán je povinný dať účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

Okresný úrad v zmysle ustanovenia $ 33 ods. 2 správneho poriadku týmto upovedomuje 

účastníkov konania o uvedenom vyjadrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Spišskej Novej Vsi č. HŽP-6933/2005/2022-6977/2022 zo dňa 21.12.2022 k predíženiu 
platnosti územného rozhodnutia, ako o novom podklade pre rozhodnutie. 

Okresný úrad týmto upovedomuje účastníkov konania o nových skutočnostiach 

a v zmysle ustanovenia $ 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamuje, že na Okresnom úrade 
Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení štátnej stavebnej správy, č. dverí 408, 
v úradných hodinách od 8:00 do 12:00 je možné do predložených dokladov nahliadnuť 
a písomne vyjadriť sa k nim v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

Nahliadnuť do predložených dokladov je možné po predchádzajúcom telefonickom 

dohovore na tel. č. 051/70822312. Okresný úrad Prešov 
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Táto výzva sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade 

s $ 26 zákona o správnom konaní, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu 
Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle 

Okresného úradu Prešov v časti „Úradná tabuľa“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 
(www.cuet.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa 

súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča. 
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Na vedomie „o. 
01. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
02. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 

Prešov


