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Verejná vyhláška 

O z n á m e n i e 

o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia 
 

Obec Zemplínska Teplica, zastúpená starostom obce, podala dňa 23.8.2019 na tunajšom úrade 

žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „ Kanalizácia – Zemplínska 

Teplica, Cintorínska ulica “  na pozemkoch parcely číslo 290. LV 787, parcela číslo 895, 

LV 989, parcela číslo 893/2, LV 8, evidované v registri „C“ KN v katastrálnom území obce 

Zemplínska Teplica, a parcely číslo 943/1, LV 1079, par cela číslo 1135, LV 781 evidované 

v registri „E“ KN v katastrálnom území Zemplínska Teplica.  

Popis trasy: 

Kanalizácia začína od bodu  napojenia a vedie pri miestnej komunikácií. Na trase sú 

umiestnené kanalizačné šachty a podľa požiadaviek majiteľov nehnuteľnosti sa osadia 

odbočky na kanalizácií. Dĺžka potrubia je 313,72 m, PVC D 315 mm, SN 12.           

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

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

Košice, Komenského 52, Košice v zmysle § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. č.j. OU-KE-

OVBP2-2019/041972 zo dňa 1.8.2019 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 štátnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1 

stavebného zákona miestne šetrenie na deň 
 

25.9. 2019 (streda) o 9.00 – 9.15 hod 

 

so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti obce Zemplínska Teplica.  

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

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

stanovisko aj dotknuté orgány štátnej správy. 

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

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

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade mesta Sečovce (Sečovce, 

Nám. Sv. Cyrila a Metóda 43/27, Tel.:056/6783005 ). 

              

 

                                                                                    MVDr. Jozef   G a m r á t  

                                                                                              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 a internetovej stránke obce. 

 

 

 

Vyvesené dňa: 2.9.2019                                                              Zvesené dňa: 

 

 

 

Pečiatka a podpis starostu obce: ................................................................................................... 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Zemplínska Teplica – starosta obce 

2. Ostatný účastníci konania – doručené verejnou vyhláškou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


