
Obec Vyšná Šebastová 

Stavebný úrad 

 
                                                                          so sídlom Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov 

Číslo: VS 413/532/2019 005                                  Vo Fulianke dňa: 12.10.2020 

Verejná vyhláška 

Oznámenie o začatí nového prejednania vo veci  kolaudácie  stavby  spojenej 

s konaním o zmene stavby. 

            Jozef Gergelčík a manž. Anna Gergelčíková bytom Dubová 6486/3, 080 01 Prešov, 

podal dňa 29.10.2019 na tunajšom stavebnom  úrade "Žiadosť o zmenu stavby rodinného 

domu  pred jeho ukončením spojenú s kolaudáciou stavby v obci Vyšná Šebastová miestna 

časť Severná na parcele 860/6", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie  pod č. 942/1992-

Hč dňa 5.3.1992.  

      Zmena stavby pred jej dokončením v zmysle žiadosti spočíva v zmene typu obvodových a 

vnútorných stien z murovaných na montovanú systémovú konštrukciu drevostavby so 

zateplením, zmene viazaného krovu na väzníkový krov bez podkrovia, znížení výšky hrebeňa 

strechy na kótu 5100 mm, zmene využiteľnosti suterénnych priestorov, plánovaný sklad 

paliva a kotolňa na technickú miestnosť a práčovňu.  

      V zmysle rozhodnutia Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby  a bytovej politiky, 

Oddelenia štátnej bytovej správy č.  OU-PO-OVBP2-2020/037944-004 zo dňa 17.9.2020, 

ktorým uvedený správny orgán rozhodol o odvolaní stavebníka proti rozhodnutiu  obce Vyšná 

Šebastová, č. VŠ 413/532/2019 zo dňa 25.5.2020 tak, že napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil 

na nové prejednanie a rozhodnutie veci,  obec Vyšná Šebastová, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") v zmysle ust. § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ust. § 26 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a ust. § 80 stavebného zákona oznamuje účastníkom 

konania a dotknutým  orgánom začatie nového prejednania vo veci kolaudačného konania 

spojeného s konaním o zmene stavby týkajúceho sa stavby "RD Gergelčík na pozemku parc. 

KN-C č. 860/6, k. ú. Vyšná Šebastová". 

      O nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním  budú účastníci 

konania a dotknuté orgány upovedomení v zákonom stanovenej lehote. 

      V súlade s ust. § 80 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad upozorňuje účastníkov a 

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

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

      Vzhľadom na to, že v konaní je z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam 

veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona 

oznamuje začatie nového prejednania vo veci verejnou vyhláškou.  

 

 v.r. 

                                                                                                Mgr. Marián Beluško 

                                                                                                         starosta obce 


