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Vinné, dňa 04.12.2018 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 
 

O Z N Á M E N I E 
o  začatí  konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia  o umiestnení líniovej stavby  

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 
 

 
      Dňa 25.10.2018 podal navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 
8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424  na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti územného 
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Realizácia optických sietí, Klaster VI-2, obce: Kaluža, Kusín, 
Poruba pod Vihorlatom" na pozemkoch v katastrálnom území obcí Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, 
a Poruba pod Vihorlatom. 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predlžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby.  

Na predmetnú stavbu bolo Obcou Vinné pod č. 1401/2015 zo dňa 27.11.2015 vydané územné 
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015.  
         Obec Vinné, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresným úradom Košice, odborom 
výstavby a bytovej politiky listom č. OÚ-KE-OVBP2-2015/0300735 zo dňa 05.08.2015 podľa § 119 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov preskúmal žiadosť v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 36 ods. 
4 a § 40 ods. 3 stavebného zákona  

 
o z n a m u j e 

začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 
o umiestnení líniovej stavby:  

"Realizácia optických sietí,  k Klaster VI-2, obce: Kaluža, Kusín, Poruba pod Vihorlatom" 
 
na pozemkoch v katastrálnom území obcí Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, a Poruba pod 
Vihorlatom 
 
V súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania z dôvodu, že žiadosť sa týka výlučne  predĺženia času platnosti územného rozhodnutia.  
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr 
v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr uplatnené námietky 
a pripomienky sa nebude prihliadať.  
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obci Vinné – spoločný obecný úrad – stavebný úrad, 
Vinné 508 č.dv.11.  

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 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, podľa § 36 ods. 3 
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.    

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné 
splnomocnenie  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  zastupovať. 

 



Obec Vinné ako príslušný stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
 
Toto  oznámenie sa doručuje aj verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení 
s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, 
Jovsa a Poruba pod Vihorlatom. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.  
 
 

                                                                                                          Ing. Marián Makeľ  
                                                   starosta obce 

 
Oznámenie sa doručí: 
Účastníkom konania: 
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
 KSK, nám. Maratónu mieru 1, 041 01 Košice  
 Obec  Kaluža, Kaluža 4, 072 36 Kaluža - so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia 
 Obec Klokočov Obecný úrad, Klokočov 54, 072 31Vinné  
      - so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia 
 Obec Kusín, Obecný úrad, Kusín 130, 072 32 Jovsa - so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia 
 Obec Jovsa, Obecný úrad Jovsa 73, 072 32 Jovsa- so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia 
 Obec Poruba pod Vihorlatom, č. 175, 072 32 pošta Jovsa - so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia 

Dotknutým orgánom: 
1. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Slobody 1, Michalovce 
3. Okresný úrad Michalovce, odbor CDaPK, Nám. Slobody 1, Michalovce  
4. Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, S. Chalúpku 18, Michalovce 
5. OR HaZZ, F.Kráľa 21, Michalovce  
6. MDVaRR, Úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 50/A, Košice 
7. Slovenská správa ciest, IvaSC-Košice, Kasárenské námestie 4, Košice 
8. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 
9. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice 
10. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice 
11. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava  
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 
13. Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o.  
14. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 
15. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava 
16. Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava 
17. VVS, a.s., Hviezdoslavova 50, Michalovce 
18. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava  
19. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 
20. Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu, Kľačany 
21. Transpetrol,a.s., Šumavská 38, Bratislava  
22. Nafta,a.s., Votrubova 1, Bratislava 
23. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava 
24. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Ľ. Štúra 7, Prešov  
25. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava 
26. MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, Košice 
27. Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava 
28. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, Bratislava 
 

 
 



 
Vybavuje: Ing. Bajužíková 
Tel: 056/2908023 

Email: stavebnyurad@vinne.sk;  

 

mailto:stavebnyurad@vinne.sk

