
OBEC STRETAVA, stavebný úrad, 
   Stretava 12, 072 13 Palín, okres Michalovce  
 
ev.č .495/2017/OZN                                                                           Stretava 12.10.2017 
 

 
O Z N Á M E N I E 

o začatí územného konania  a o nariadení ústneho pojednávania  
podľa § 36 ods.4 zákona č.  č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení zmien a doplnení .   
  

 Obec Stretava v zastúpení Marek Keher, starosta obce, ako príslušný správny orgán 
podľa § 13 ods.5 a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení, 
podľa § 36 a § 140 stavebného zákona: 
 
1.) Oznamuje v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom a podľa § 
36 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania – verejnou vyhláškou, že podľa § 18 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov dňa 06.07.2017 

 
 

začalo územné konanie o umiestnenie stavby  
 

 
pre navrhovateľa : O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO35848863) 
v zastúpení : Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika 
 (IČ : 60753447) 
v zastúpení : SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 (IČO 43769292) 
 
líniovej stavby: „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej 
komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 67359/MISTV“,  
telekomunikačná stavba , k.ú. Stretava 
 
Predmetom návrhu je umiestnenie 29,0 m oceľového priehradového stožiara, 
technologického kontajnera, osadenie anténneho systému, vybudovanie NN prípojky 
a oplotenie stožiara. Verejná telekomunikačná stavba siete O2 Slovakia, s.r.o. zabezpečí 
pokrytie svojím signálom v lokalitách Stretava, Stretavka, Palín, Senné. 
  
Členenie stavby na SO : 
 
SO 01 Stožiar, doplnky stožiara 
SO 02 Elektroprípojka NN 
SO 03 Oplotenie 
 
miesto stavby :  
SO 01 Stožiar, doplnky stožiara, SO 03 Oplotenie na parc.č. KN-E 288/26 (KN-C 560 ) 
SO 02 Elektroprípojka NN na parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), na parc.č. 
KN-C 46 (KN-E 281/1 ), na parc.č. KN-C 49 
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2.) Nariaďuje podľa § 36 ods.1 stavebného zákona ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním na deň 09.11.2017 o 10,00 hod ( štvrtok ) so stretnutím na 
Obecnom úrade Stretava, Stretava č. 12. 
3.) Upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 36 ods 1 stavebného zákona, môžu 
svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
4.) Dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 36 ods.3 stavebného zákona oznámia 
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu svoje námietky uplatniť účastníci 
konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k umiestneniu 
navrhovanej stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 
 
 Do podkladov na vydanie územného rozhodnutia je možno nahliadnuť na Spoločnom 
stavebnom úrade v obci Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce 
nad Uhom počas pracovných dní  v pondelok, stredu a piatok  v čase od 8,00 do 12,00 
a od 13,00 do 15,00 h. 
 
 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa 
dal zastupovať.                                                                    

 
 Toto oznámenie je podľa § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou 
a oznamuje sa účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné 
práva k pozemkom parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), parc.č. KN-C 46 
(KN-E 281/1 ), parc.č. KN-C 49, v k.ú. Stretava a bude v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Obce Stretava a na internetovej stránke obce http://www.stretava.sk/-uradna-tabula.  
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
                   
 
 
 
                       ................................ 
                                      Marek Keher 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa ...................               Zvesené dňa ......................... 
 
 
 
 
 
 
                  …...............................................................   
                                     pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby 
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Doručuje sa: 
 
• O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
• SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 
• AGRO-Land SK s.r.o., 072 06 Malčice 200 
• Vlasta Iškyová, Stretava č. 85, 072 13 Palín 
• účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva, alebo iné práva k 

pozemkom parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), parc.č. KN-C 46 (KN-E 
281/1 ), parc.č. KN-C 49, v k.ú. Stretava – verejnou vyhláškou 

 
• Východoslovenská  distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
•  Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
•  Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice 
•  Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Špitálska 10, 071 01 Michalovce 
• VVS, a.s, Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 
•  HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
• SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
• MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 

8, 041 02 Košice 
• Ministerstvo obrany, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 
• Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
• Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor,, Sama Chalúpku 18, Michalovce 
•  Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia , Námestie slobody 1, Michalovce 
• Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1, 071 01 

Michalovce 
     –  Ochrana krajiny a prírody  
     –  Štátna vodná správa 
     –  Odpadové hospodárstvo 
• ORHaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice 
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, 040 00 Košice 
•  Michlovský, spol. s.r.o., UC3-údržbové stredisko Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice    
     (správca PTZ Orange Slovensko, a.s.) 
•  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
•  Obec Stretava, Stretava č. 12, 072 13 Palín 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Ján Repka, mob: 0904 415 809, repka.jan@pavlovce.sk 


