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Okresný  úrad  Prešov,  odbor  výstavby  a bytovej   politiky,  oddelenie  Štátnej   stavebnej
správy,   ako   príslušný   stavebný   úrad   podl'a   §    117b   vspojení   s   §    119   ods.   2   zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov  (ďalej  len  „stavebný  úrad")  vydal  dňa  27.10.2022  rozhodnutie  č.  OU-PO-OVBP2-
2022/43426/134439/ŠSS-KM,  ktorým  bolo  podl'a  §  83  stavebného  zákona  v  súlade  s  §  46
zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  (správny  poriadok)  v  znení  neskorších  predpisov
povolené časovo obmedzené predčasné užívanie stavby: „Prepojovací VTL plynovod Pol'sko -
Slovensko,   líniová   časť",   s časovým   obmedzením   do   doby   nadobudnutia  právoplatnosti
kolaudačného  rozhodnutia stavby podl'a  §  82  stavebného  zákona na pozemkoch Prešovského
kraja  v  katastrálnych  územiach  Palota,  Čabalovce,  Výrava,   Svetlice,  Zbojné,  Rokytov  pri
Humennom,   Jabloň,   Zbudské   Dlhé,   Koškovce,   Hankovce,   Eubiša,   Vel'opolie,   Udavské,
Kochanovce  nad  Laborcom,  Lackovce,  Hažín  nad  Cirochou,  Kamienka,  Ptičie,  Chlmec  a  na
pozemkoch Košického kraja v katastrálnych územiach Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad
Laborcom,  Michalovce  -  Topol'any,  Suché,  Pozdišovce,  Michalovce  -  Močarany,  Šamudovce,
Vrbnica,   Lastomír,   Žbince,   Sliepkovce,   Budkovce,   Drahňov,   Vojany,   Krišovská  Liesková,
Čičarovce a Vel'ké Kapušany pre stavebníka - spoločnosť eustream,  a.s.,  so  sídlom Votrubova
11/A, 82109 Bratislava.

Proti  uvedenému  rozhodnutiu  č.  OU-PO-OVBP2-2022/43426/134439/ŠSS-KM  zo  dňa
27.10.2022 bolo stavebnému úradu dňa 10.11.2022, v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 54
ods.   1,  2  správneho  poriadku,  doručené  odvolanie  Hrubovského  Blažeja  -  SHR,  Karpatské
námestie  7770/10A,  83106  Bratislava -Rača,  právne  zastúpeného  advokátskou  kanceláriou
SLAMKA & Partners s.r.o., advokátom a konatel'om spoločnosti JUDr. Pavlom Vargaeštokom,
so sídlom Radlinského  1735/29, 026 01  Dolný Kubín.
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Stavebný  úrad  vzmysle     §   56   zákona     o  správnom  konaní   upovedomil  ostatných
účastníkov    konania    o    obsahu    podaného    odvolania    oznámením    č.    OU-PO-OVBP2-
2022/43426/152568 zo dňa    08.12.2022 a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili v lehote 7 dní odo
dňa doručenia oznámenia.

K podanému  odvolaniu  sa  vyjadril  stavebm'k  -spoločnosť  eustream,  a.s.,  so   sídlom
Votrubova  11/A,  82109  Bratislava  vyjadrením  č.  5201/2022  zo  dňa  20.12.2022  doručenom
stavebnému úradu dňa 21.12.2022.

V zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku Vám odvolanie spolu s výsledkami doplneného
konania a so spisovým materiálom predkladame, ako orgánu príslušnému na jeho preskúmanie
v odvolacom konaní.

Rozhodnutie  stavebného  úradu  č.  OU-PO-OVBP2-2022/43426/134439/ŠSS-KM  zo  dňa
27.10.2022  nie je  v rozpore  s verejnými  záujmami  preto  navrhujeme  odvolaciemu  orgánu  ho
v celom rozsahu potvrdiť.

Pn'1ohy
spisový materiál stavebného úradu č. OU-PO-OVBP2-2023/4280
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Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru

Táto   písomnosť   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     a     zároveň     bude     zverejnená     na     Centrálnej     úradnej     elektronickej     tabuli
a  webovom   sídle   Okresného  úradu  Prešov.   Posledný  deň  vyvesenia  je  dňom  doručenia.
Oznámenie  sa  súčasne  zverejní  na  úradnej  tabuli  obcí  Palota,  Čabalovce,  Výrava,  Svetlice,
Zbojné,   Rokytov  pri   Humennom,   Jabloň,      Zbudské   Dlhé,   Koškovce,   Hankovce,   Eubiša,
Vel'opolie,  Udavské,  Kochanovce  nad  Laborcom,  Lackovce,  Hažín  nad  Cirochou,  Kamienka,
Ptičie,  Chlmec,  Oreské,  Staré,  Nacina Ves,  Petrovce  nad  Laborcom,  Michalovce  -  Topvol'any,
Suché,    Pozdišovce,    Michalovce    -    Močarany,    Šamudovce,    Vrbnica,    Lastomír,    Zbince,
Sliepkovce,  Budkovce,  Drahňov,  Vojany,  Krišovská  Liesková,  Čičarovce  a  Vel'ké  Kapušany
a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Potvrdenie   dátumu   vyvesenia   a   zvesenia  predloženia   odvolania   stavebného   úradu
č. OU-PO-OVBP2-2023/4280/5354 zo dňa 13.01.2023.

Vyvesené dňa: 1 6  -01-  2023
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T±_E___ve_ďQrr)jie_ @ez právnych účinkov v zmysle dátumu doručenia)
01.  eustream, a.s., Votrubova 11/A, 82109 Bratislava
02.   SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol Vargaeštok, Radlinského 1735/29, 026 01

Dolný Kubín
03.  Účastníci konan.ia -fýzické a právnické osoby, ktorých vlastm'cke, spoluvlastnícke alebo iné

práva k pozemkom móžu byť stavbou dotknuté -formou verejnej vyhlášky


