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Vec
Oznámenie podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, o začatí územného konania
o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnou vyhláškou s upustením od ústneho
pojednávania.
Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO
35 697 270, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol.
s r.o., so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36 230 537, podal dňa 05. 10. 2018
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTH Trstená“ - verejná
elektronická komunikačná sieť, na pozemkoch – líniová stavba, katastrálne územie
Trstená. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona
v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa § 36 ods. 1 a § 140 stavebného zákona, týmto o z n a m u j e začatie
konania o využití územia dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní od doručenia oznámenia. Zároveň stavebný úrad upozorňuje
účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
územného konania, neoznámi v určenej lehote stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Meste Trstená, odd. výstavby a ŽP, so
sídlom v Dome kultúry na ul. Hattalova, v úradných dňoch.
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Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechal zastupovať.
V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov pri nahliadnutí do podkladov alebo na požiadanie stavebný úrad
účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc
a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
S 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.
Upozornenie:
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného
zákona a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Trstenej, ako
aj na webovej stránke mesta Trstená. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasťou oznámenia je situačný výkres.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,
so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- navrhovateľ
2/ účastníci konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona – právnické osoby a fyzické
osoby, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté
Dotknutým orgánom a organizáciám:
3/ Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254,
027 44 Tvrdošín
4/ Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
5/ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika,
Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
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6/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26,
012 23 Žilina
7/ Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašované pracovisko Stred,
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
8/ Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
9/ Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný
inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
10/ Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
11/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12/ SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
14/ Slovenský vodohospodársky podnik š.p., správa povodia horného Váhu,
Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
15/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava; Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná
správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina
16/ Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a
zabezpečovacej techniky, 1. mája 34, 010 01 Žilina
17/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34,
010 01 Žilina
18/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava; Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy;
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
19/ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Pracovisko: Závod Orava, Kubínska 8,
026 80 Dolný Kubín
20/ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
21/ Okresný úrad Námestovo, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
22/ Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Predmestská 1613, 010 01 Žilina
23/ DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
24/ Energotel, a.s., prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
25/ 3o media, s.r.o., Habovka 266, 027 32 Habovka
26/ Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
(špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 3a ods. 4 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov)
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