
OBEC   RAKOVEC NAD ONDAVOU
Č.j. 2020/161/44 ÚR - OZN/Pl                                              Rakovec nad Ondavou  27.7.2020

O z n á m e n i e
o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 36 ods. 2 a 4 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, 
verejnou vyhláškou.

         Na návrh Slovak Telekom a.s. Bratislava zatupeného ELPROTECH s.r.o. Trebišov 
bolo na Obci Rakovec nad Ondavou začaté dňa 16.6.2020 konanie na vydanie územného 
rozhodnutia stavby: 04_INS_FTTH_MI_09_Rakovec nad Ondavou umiestnenej na 
pozemkoch k.ú. Rakovec nad Ondavou v intraviláne a extraviláne obce.
        Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
        Na prerokovanie návrhu tunajší správny orgán Obec Rakovec Nad Ondavou zastúpený 
MVDr. Petrom Olejníkom starostom obce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, 
zákona č.416/2001 Zz. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, oznamuje začatie územného konania dotknutým 
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.
        Pretože pre územie, ktorého sa návrh týka, je spracovaná územnoplánovacia 
dokumentácia na podklade ktorej je možné návrh posúdiť, tunajší úrad v zmysle ustanovenia  
§ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.    
        Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Spoločnom stavebnom 
úrade v Trhovišti v piatok v bežnom týždni a svoje námietky a pripomienky uplatniť 
najneskoršie do 7 dní od doručenia oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa 
neprihliadne.
       Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona. 
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Rakovec nad 
Ondavou.
       Posledný deň vyvesenia oznámenia je aj dňom jeho doručenia.

                                                                                                   MVDr. Peter Olejník
                                                                                                           starosta obce

Na vedomie :
 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 ,  81762 Bratislava
 ELPROTECH s.r.o. Milhostovská 125,  07501 Trebišov
 Telco s.r.o. M.R.Štefánika 60, Trebišov    
 Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP Nám. Slobody 1  07101 Michalovce  
 VVS a.s. závod, Hviezdoslavova 50, Michalovce     
 SPP- distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 26  
 Okresný úrad, odbor CDaPK Nám. slobody 1 Michalovce   
 Krajský pamiatkový úrad Košice Hlavná 25   04001 Košice  
 VSD distribúcia a.s. Mlynská 1  04291 Košice  
 MDVRR SR Odd. oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A 04000 Košice  
 SVP š.p. OZ Ďumbierska 14,  04159 Košice 



 Správa ciest KSK Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice  


