
Obec  Vyšná Olšava 
 

Č.j. 2015/215                                                                                       Stropkov      04. 09. 2015   

 

Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava  so sídlom v Stropkove,      

                  Hviezdoslavova 7,  Stropkov, tel. 054 4795699 

                  Bc.  Regrutová Anna 

 

 

 

 

 

 

Vec: 

      Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, Trnava v zastúpení 

DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš (ktorým bol podaný návrh)   

- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby 

„Realizácia  optických sietí: Prešovský kraj Klaster ST-3, Obce: Stropkov, Potôčky, 

Breznička, Vislava, Vyškovce, Oľšavka, Gribov, Kožuchovce, Bukovce,  Vladiča, 

Makovce, Veľkrop, Havaj, Bystrá, Varechovce, Staškovce, Malá Poľana,  Repejov 

- oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou 

 

     Dňa 04. 09. 2015 bol na Obci Vyšná Olšava  zaregistrovaný návrh Národnej agentúry 

pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, Trnava v zastúpení DELTECH, a.s., 

Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš (ktorým bol podaný návrh)  na základe splnomocnenia zo 

dňa 07. 04. 2015, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej 

stavby  „Realizácia  optických sietí: Prešovský kraj Klaster ST-3“ s dostupným bodom 

telekomunikačného operátora Obce: Stropkov, Potôčky, Breznička, Vislava, Vyškovce, 

Oľšavka, Gribov, Kožuchovce, Bukovce,  Vladiča, Makovce, Veľkrop, Havaj, Bystrá, 

Varechovce, Staškovce, Malá Poľana,  Repejov v katastrálnych územiach obci Stropkov, 

Potôčky, Breznička, Chotča, Vislava, Vyškovce, Oľšavka, Gribov, Kožuchovce, Bukovce,  

Vladiča, Makovce, Veľkrop, Havaj, Bystrá, Varechovce, Staškovce, Malá Poľana,  Repejov. 

 

     Uvedeným dňom bol začaté územné konanie. 

 

Obec Vyšná Olšava,  ako príslušný stavebný úrad podľa  §117, ods.1 a § 119 ods. 1, 

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

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) postupujúc v súlade  s ust. § 36  a § 36 odst. 4 

stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy, 

organizáciám a  známym účastníkom konania a zároveň pre prejednanie  predloženého návrhu 

nariaďuje v zmysle § 21 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ústne konanie spojené 

s miestnym zisťovaním (ohliadkou trasy), ktoré sa uskutoční dňa  

 

29. 09. 2015  o 9,00 hod. 
 

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom 

v Stropkove, Hviezdoslavova 7 (budova býv. Agrostavu) 2. poschodie č. dv. 205 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom 

úrade denne 7.30 – 15.30 hod. a pri ústnom konaní. 



 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky 

uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. 

 Podľa § 36 odst. 3 stavebného zákona Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v 

rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 

konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 

stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak 

dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo 

predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí.   

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú 

moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Podľa § 36 odst. 5 stavebného zákona  dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých 

stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred 

začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej 

boli ich požiadavky splnené. 

 

                                                                                          Juraj Kasarda 

                                                                                             starosta Obce  

                                                                                            Vyšná Olšava 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

1. NASES, Kollárova 8, Trnava 

2. DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš – splnomocnenec 

3. Mesto Stropkov – primátor mesta 

4. Obec Potôčky– starosta obce 

5. Obec Breznička – starosta obce 

6. Obec Chotča – starosta obce 

7. Obec Vislava – starosta obce 

8. Obec Vyškovce – starosta obce 

9. Obec Oľšavka– starosta obce 

10. Obec Gribov – starosta obce 

11. Obec Kožuchovce – starosta obce 

12. Obec Bukovce – starosta obce 

13. Obec Vladiča – starosta obce 

14. Obec Makovce– starosta obce 

15. Obec Veľkrop – starosta obce 

16. Obec Havaj – starosta obce 

17. Obec Bystrá – starosta obce 

18. Obec Varechovce – starosta obce 

19. Obec Staškovce– starosta obce 

20. Obec Malá Poľana – starosta obce 

21. Obec Repejov – starosta obce 

 

 

Vyvesené: 07.09.2015                                                                                        Zvesené: 


