
 
Zn.: 2287/2020/135 
Vybavuje: Ing. Ferencková 
tel.: 052/4391205 
email: su@podolinec.eu 

   Podolínec 16.04.2020 

O Z N Á M E N I E  

o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou 

 Dňa 31.3.2020 podali navrhovatelia O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 
a Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri 
Šajbách 3, Bratislava, IČO: 35824425, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF 
O2_Optické pripojenie SLPOD“ v k.ú. Podolínec. 

Mesto Podolínec, stavebný úrad v zmysle § 2 odst. e) zák.č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých 
pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 zák.č. 50/76 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení 
noviel, v súlade s ustanovením § 36 odst. 1, 4 stavebného zákona v znení jeho noviel ako i v súlade so 
zákonom č.71/67 Zb., v znení jeho noviel (správny poriadok)  týmto 

oznamuje začatie územného konania  verejnou vyhláškou  

o umiestnení stavby „DF O2_Optické pripojenie SLPOD" 

na pozemkoch  parc. KN-C 6641, 6119, 908, 5859, 6124, 6120 v k.ú. Podolínec, dotknutým orgánom 
štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona 

u p ú š ť a  

od miestneho zisťovania z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie a povolenie navrhovanej stavby. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7-mich dní odo 
dňa doručenia. Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky 
účastníkov konania neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej 
správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe alebo nepožiada o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na MsÚ Podolínec v pracovných dňoch po telefonickej dohode. 

 

                   Mgr. Jaroslav Seman 
  primátor mesta, v.r. 

 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný 
zákon/ v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto 
oznámenia. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec (na 
internetovej stránke). 

Vyvesené dňa :    16.04.2020                                               Zvesené dňa :  30.04.2020 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý  zabezpečil vyvesenie a zvesenie vyhlášky:                                            

Stavebný úrad mesta Podolínec     
Ing. Jaroslava Ferencková, v.r.     
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