
Verejná vyhláška 

OBEC FRIČOVCE 
Fričovce 34 , 082 37 Široké 

Číslo : SOÚ 091/2017-OcÚ 141/2017- oz            Vo Fričovciach , dňa 12.06.2017 

 

                                        
Vec 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, 

ods.1 a ods.4 zák. č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon). 

 

Dňa 17.05.2017 podal navrhovateľ Slovak Telekom , a. s. so sídlom Bajkalsá 28 , 

Bratislava  prostredníctvom splnomocneného zástupcu Spojstav , s. r. o. so sídlom Sadová 9 , 

Spišská Nová Ves na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby.  

                              Konanie bolo začaté dňom podania návrhu. 

 

Predmetom návrhu na umiestnenie je líniová inžinierska stavba s názvom „Prešov, 

Fričovce PO FRI“, ktorej účelom je vybudovanie  prepojenia medzi jestvujúcim optickým 

káblom OK:0384:OOK Chminianska Nová Ves – Široké a BTS PO_FRI. 

     Navrhované riešenie : Od jestvujúceho optického kábla OK:0384:OOK  Chminianska 

Nová Ves – Široké kde je  vybudovaná optická spojka OS05b-  satáto prebuduje za optickú 

deliacu spojku DOS05b sa začne trasa  prepojenia , ktorá pokračuje v súbehu s jestvujúcou 

trasou optického kábla , potom trasa pokračuje na kraji parcely 738 a smeruje k BTS 

PO_FRI.Do voľného výkopu šírky 0,35 m a hĺbky 0,90 m  sa uloží trubičkový zväzok DB 

4x12/8 v dĺžke cca 800 m . Trasa bude ukončená v technologickom kontajneri BTS  na 

pozemku KN-C parc. č. 742/2 .     

Obec Fričovce , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších 

predpisov(stavebný  zákon), podľa § 36, ods.1  a ods.4, stavebného zákona  

o z n a m u j e 
začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  

n a r i a ď u j e 
na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 

ktoré sa uskutoční :  

 

dňa 30. jún  2017 ( piatok ) o 10,00 hod. 

 
so stretnutím na Obecnom úrade vo Fričovciach / zasadačka obecného úradu / 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 

čas,  je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 

povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 



V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc. 

Do podkladov podania je možné nahliadnuť v dňoch až piatok v čase od 7,00 - 11,30 hod 

a v štvrtok aj v čase 13,00 – 15,00 hod na Spoločnom obecnom úrade v Širokom   do termínu 

uvedenom v tomto oznámení. 

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v platnom znení, sa začatie územného konania o umiestnení predmetnej 

líniovej  stavby, doručuje účastníkom konania - vlastníkom pozemkov dotknutých 

umiestnením stavby, vzhľadom k veľkému počtu, formou verejnej vyhlášky, ktorá bude 

vyvesená po dobu 15 dní  na úradnej tabuli správneho orgánu – Obce Fričovce a na 

internetovej stránke  www.obecfricovce.sk. Za deň doručenia verejnou vyhláškou sa považuje 

posledný 15-ty deň zverejnenia vyhlášky.  

 

 

     PhDr. Ján Mikula 

               starosta obce 
Oznámenie sa doručuje: 

 

Účastníkom konania: 

 

1. navrhovateľ – Slovak Telekom , a. s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

2. splnomocnenec – Spojstav , s. r. o. , Sadová 9 , 052 01 Spišská Nová Ves  

3. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby 

– verejnou vyhláškou   

Dotknutým orgánom:   

4. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor,  Masaryková 10 , 080 01 Prešov 

5. Okresný úrad Prešov , Odbor krízového riadenia , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov 

6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek   

      ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny),  Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov 

7.  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek   

      ŽP (štátna vodná správa),  Námestie mieru 2 , 080 01 Prešov 

8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek  

      ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva),  Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov 

9. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove , Hollého 5 , 080 01 Prešov 

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov 

12. Ministerstvo dopravy a výstavby, odd.  oblastného hygienika Košice , Štefaniková 50/A , 040 

00 Košice 

13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR , Námestie slobody 6 , P.O.BOX 100 , 81005 Bratislava   

14. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , Štúrova 7 , 080 01 Prešov 

15. Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku , Komenského 39A , 040 01 Košice  

16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

17.  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

18. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

19. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

20. Tovercom , a. s. , Cesta na Kamzík 14 , 831 01 Bratislava 

21. Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava 

22. Obec Fričovce- vz. starostom 

23. SOÚ Široké  

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  Fričovce  dňa  :  13.06.2017                                    

http://www.obecfricovce.sk/

