
MESTO  SPIŠSKÉ  VLACHY 

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

Stavebný úrad 

Číslo: 178/2021-VV     V Spišských Vlachoch,  16.03.2021 
 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov 

 

verejnou vyhláškou. 

 

Mesto Spišské Vlachy,   ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 

stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,  

 

o z n a m u j e 

 

občanom a právnickým osobám mesta Spišské Vlachy, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkov ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 

rozhodnutím dotknuté, že dňa 25.01.2021 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so 

sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený v konaní spol. OPTOMONT s.r.o., 

so sídlom Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, na tunajšom stavebnom úrade návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom INS_FTTH_SN_KRMP_01_Spišské 

Vlachy“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Spišské Vlachy, 

tak ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade 

kópii z katastrálnej mapy. 

 

Stavba rieši  vybudovanie elektronickej  komunikačnej siete FTTH v meste Spišské 

Vlachy. Účelom stavby je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb (prenos 

hlasu, internet, digitálna televízia).  

Navrhovaná trasa začína od TO Spišské Vlachy, Mestský úrad (knižnica), SNP 34, trasa 

sa rozvetví zemnými výkopmi smerom na navrhované PODB (pasívny optický 

distribučný bod) ORU 3. Predpokladá sa vybudovať 7 nových POBD. Od POBD povedie 

sekundárna trasa do nových ChPODB (rozvádzač umiestnený na chodbe bytového domu 

pre pokrytie jednotlivých vchodov, alebo bude ukončovaná slučkovaním v ZB boxoch 

(zákazníckych bodoch) na rozhraní pozemkov pre 4 rodinné domy (nebytové budovy). 

Nová trasa povedie väčšinou v trase existujúcich metalických vedení. Trasa bude vedená 

vo výkope. Výkop bude vykonaný v predpokladanej dĺžke cca 21 000 m v spevnenom 

a nespevnenom povrchu. Miestne komunikácie a chodníky budú prekonané podtlačením, 

alebo umiestnením do existujúcich chráničiek.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Keďže ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a na základe 

žiadosti stavebníka nie sú stavebnému úradu známi všetci účastníci konania, oznamuje 

týmto občanom a organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 



stavbám ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť týmto 

konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného 

zákona a ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskôr do  10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim 

nebude  prihliadnuté.  

 

O informácie k návrhu je možné požiadať v stanovenej lehote v elektronickej forme na 

mailovej adrese: stavebnyurad@spisskevlachy.sk a telefonicky na tel. č. 053/4174229. 

 

 Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia trasy stavby na podklade kópii 

z katastrálnej mapy. 

 

 

 

           

             

    

 Ľubomír Fifik, v.r.                                                                                                                 

  primátor mesta 

         

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.  

 

 

 

Vyvesené dňa: 19.03.2020      Sňaté dňa:  

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 

mailto:stavebnyurad@spisskevlachy.sk



