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Verejná vyhláška 

O z n á m e n i e 

o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania  
      

Navrhovateľ M.TEL s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO 36 172 961, na základe plnej 

moci navrhovateľa TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO  36 364 

568, podala dňa 15.6.2020, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby: „ Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Zemplínska Teplica na 

optickú sieť Orange a.s. “ na pozemkoch v katastrálnom území Zemplínska Teplica.     

 

Popis trasy: 

Cieľom výstavby je pripojenie stožiara Towercom a.s. na optickú sieť spoločnosti Orange a.s.. 

Navrhovaná trasa začína od nového SP1 vybudovaného na existujúcej regionálnej optickej 

trase RFO 043 TV-KE Orange Slovensko a.s.. Trasa výkopu je navrhovaná v zeleni, 

križovanie ciest je navrhované riadeným podvŕtaním. Trasa je navrhnutí tak, aby sa čo 

najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Obec Zemplínska Teplica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 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 

 

30.7.2020 (štvrtok) 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 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 Obce 

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

6783005). 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr.  Jozefína    U h a ľ o v á 

                                                                          starostka obce 
 

 

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:  6.7.2020                                                           Zvesené dňa: 

 

 

 

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

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Navrhovateľ: M.TEL s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice  

2. Navrhovateľ: TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava  

3. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 

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

5. Obec Zemplínska Teplica 

6. Ostatní účastníci konania – doručené verejnou vyhláškou 

 


