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Verejná vyhláška 

O z n á m e n i e 

o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania  
      

Navrhovateľ: Obec Zbehňov zastúpená starostom obce, Hlavná 68/30, Zbehňov, IČO 00 33 

21 60, podal dňa 26.08.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Zbehňov – 

kanalizácia – líniová stavba “, na pozemkoch parcely číslo 4524/1, 4523, evidovaná 

v registri „C“ KN v katastrálnom území Sečovce a parcelách číslo 484/1, 464, 458/1, 444/1, 

345, 347, 443/2, 443/1, 452/1, 453, 454, 456, 457/1, 450, 449, 448, 446, 442, 505/1 evidované 

v registri „C“ KN v katastrálnom území Zbehňov.  

 

Popis trasy: 

Záujmové územie pre predmetnú výstavbu sa nachádza v katastrálnom území obce Zbehňov 

a mesta Sečovce. V k.ú. Sečovce sa nachádza existujúca kanalizácia, do ktorej je navrhované 

zaústenie výtlačného kanalizačného potrubia splaškovej kanalizácie z kanalizačnej ČS 

Zbehňov. Gravitačná stoková sieť je navrhnutá v intraviláne obce Zbehňov. V intraviláne je 

stavenisko vymedzené uličnou čiarou, v ktorej je situovaná trasa jednotlivých gravitačných 

stôk. Povrch územia je tvorený zväčšia vozovkou miestnej komunikácie, krajnicou cesty 

III/3653 a v určitom úseku dĺžky cca 754 m v ceste III/3653.  

Výtlačné kanalizačné potrubie je situované v miestnej komunikácií, v krajnici cesty III/3653, 

v určitom úseku v súbehu s gravitačnou kanalizáciou v ceste III/3653 a v extraviláne obce 

Zbehňov a mesta Sečovce v zeleni pozdĺž cesty III/3653. 

Celková dĺžka kanalizačnej siete: 2786 m 

Stavebné objekty:  

SO 101 – splašková kanalizácia obce Zbehňov 

SO 102 – kanalizačné prípojky obce Zbehňov 

SO 103 – výtlačné kanalizačné potrubia obce Zbehňov 

SO 104 – kanalizačné ČS v obci Zbehňov 

SO 105 – elektrické prípojky ku kanalizačným ČS v obci Zbehňov 

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu 

Košice odboru výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 25 Košice č.j. OU-KE-

OVBP-2022/037844-002 zo dňa 30.08.2022 a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením § 36 ods. 1, stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1, 

stavebného zákona miestne šetrenie na deň 

04.10.2022 (utorok) o 10.00 – 10.15 hod. 



so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanovisko aj dotknuté orgány verejnej správy. 

Ak dotknutý orgán verejnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 

stavbe má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že s navrhovanou stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné 

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorí sa dal zastupovať.            

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom  úrade Mesta 

Sečovce. (Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, TEL. 056-6783005). 

 

 

                                                                              PaedDr.  Dominik   Frajkor 

                                                                                          primátor mesta 

 

 

Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zbehňov a mesta Sečovce. 

 

 

Vyvesené dňa:  09.09.2022                                       Zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka a podpis starostu (primátora) obce (mesta): .................................................................. 

 

Doručí sa: 

1. Obec Zbehňov – starosta obce 

2. Mesto Sečovce – primátor mesta 

3. Projektant: Enviroline s.r.o., Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice 

4. Ostatní účastníci konania – doručené verejnou vyhláškou 

5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 1872, Trebišov 

6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice  

7. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

8. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

9. Okresný úrad Trebišov odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, M.R. 

Štefánika 1161/184, Trebišov 

10. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

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

12. Okresné riaditeľstvo PZ ODI Trebišov, M.R. Štefánika 2319/180, Trebišov 

13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  

14. SVP š.p. Odštepný závod Košice, Ďumbierská 14, 041 59 Košice  

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemníckeho 3370/2, 

Trebišov 

16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 

17. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov 

18.  
Okresný úrad Trebišov, odbor pozemkový a lesný, Námestie Mieru 804/1, Trebišov 


