
Obec Plechotice 
Stavebný úrad 

Hlavná 39/70 

075 01 Plechotice 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list zo dňa  Naša značka               Vybavuje/linka   Plechotice 

   OCU-213/2022        Ing. Veronika Gánovská/  18.11.2022 

       0905 037 008 
 

 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania podľa  § 36  ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov  

 

Telco s.r.o., M. R. Štefánika 60/2368, 075 01 Trebišov splnomocnená Slovak Telekom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorá je splnomocnená Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 

821 08 Bratislava podala dňa 10.11.2022 návrh na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby „Optická trasa pripojenia F2BTS 477KO - Plechotice“ v katastrálnom území 

Plechotice. 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia. Zmena sa týka 

pripoloženia multirúry v úseku od jestvujúcej podzemnej siete Slovak Telekom a.s. až po 

jestvujúci stožiar Slovak Telekom a.s.. 

 

Obec Plechotice, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/  v 

súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne 

konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

14.12.2022  ﴾streda﴿ o 900 hod. 

so zrazom pozvaných na Mestskom úrade v Trebišove, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 

Trebišov, zasadačka na 3. posch., č. dv. 315. 

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade 

- Mestskom úrade v Trebišove, III. poschodie, č. dverí 304 a svoje námietky a pripomienky 

môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskoršie podané námietky sa 

neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak podľa 

§ 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Plechotice a na webovej stránke obce 

Plechotice. 

 

       Ing. Peter Koščo 

         starosta obce 

 



Oznámenie sa doručí: 

1. Telco s.r.o., M. R. Štefánika 60/2368, 075 01 Trebišov  

2. Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika 

Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice 

4. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 804/1, Trebišov 

5. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, Trebišov   

6. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov 

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

8. DELTA ONLINE spol. s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice 

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

10. VVS a.s., Závod  Trebišov, Ul. Komenského 1872, Trebišov 

11. SPP – Distribúcia a. s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice 

13. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú dotknuté 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia:  22.11.2022                                           Dátum zvesenia: 

 

 

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 


