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Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania
SUNTEL SK, s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice splnomocnená spoločnosťou Suntel Group,
s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika, ktorá zastupuje spoločnosť O2 Slovakia,
s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava podala dňa 21.2.2018 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej
komunikačnej siete – mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia, s.r.o.“ na pozemku registra
KN-E parc. č. 566/3 a na pozemkoch registra KN-C parc. č. 565/1, 565/2 v katastrálnom
území Plechotice, na ktorú bolo vydané Obcou Plechotice územné rozhodnutie pod
č. 298/2017 zo dňa 11.12.2017.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Plechotice, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje
podľa § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým
orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom obecnom úrade (stavebnom
úrade) v Trebišove, v budove MsÚ, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, 3. posch.,
č. dv. 303.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich
stanovisko je kladné.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Plechotice.

PaedDr. Marek Andráš
starosta obce
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
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