
Obec Úbrež 
Úbrež 169, 072 42 Úbrež 

Spoločný  obecný úrad Sobrance  
 

Č.j.:  OcÚ-312/2022 - 225/2022                                                                           Úbrež   21.12.2022 

 

 

VEC    Oznámenie o začatí  kolaudačného konania a pozvane na ústne konanie.  

 

Obec Úbrež podala dňa 16.12.2022 na tunajšom úrade  návrh na  kolaudáciu  stavby:  

 „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež, líniová stavba na pozemku p.č. KN-E 

1366,1377,1379,1380,1384  katastrálne územie  Úbrež.  

 

Rozhodnutie o umiestnení  stavby  bolo vydané obcou Jasenov  pod č.j.:2019/367-

2019/168. 

Stavebné    povolenie   pre   navrhovanú   stavbu   bolo vydané Obcou  Úbrež pod č.j. : 

OcÚ-3672019 -2019/191 zo  dňa  25.10.2019,povolenie na zmenu líniovej stavby pred 

dokončením pod č.j.: OcÚ-177/2021-152/2021 zo dňa 07.09.2021 a predlženie platnosti 

stavebného povolenia  pod č.j.:OcÚ-238/2021-209/2021 zo dňa 09.11.2021. 

   

 Obec  Úbrež ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 3a ods. 4 zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) podľa § 80, § 117 a § 140 zákona  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien 

a doplnení, podľa § 17 a § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona                       

nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 

                                      10. januára /utorok/ 2023  o  10,00 hod.   

                                              so stretnutím na  OcÚ Úbrež. 

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred dňom ústneho konania  na 

Mestskom úrade - Spoločný obecný úrad v Sobranciach číslo dv.42. 
   

K ústnemu konaniu je navrhovateľ povinný pripraviť  dokumentáciu overenú 
stavebným úradom. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto 
jednaní, inak k ním nebude prihliadnuté. 

 

 
Vybavuje: Ing. Dinič Michal 

                  0915868648                         

                                                                                                            Ing. Martin Hvižďak v.r. 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

Toto oznámenie ma povahu  verejnej vyhlášky podľa § 61 odst.4 stavebného zákona. Toto 

oznámenie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej tabuli obce. 
           
Vyvesené  dňa:                                                                   Zvesené  dňa: 

 

 

Pečiatka, podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie: 



 


