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VEC: Oznámenie o začatí územného konania
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava zastúpená OPTOMONTs.r.o.,
Bratislavská 27/75, Trenčín podala obci Slovenská Kajňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o
umiestnení stavby: „INS_FTTH_VR_VRNV_05_Slovenská Kajňa“, líniová stavba v k.ú.
Slovenská Kajňa, podľa situácie umiestnenia stavby.
Obec Slovenská Kajňa (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 ods. 1 stavebného
zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného
konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutoční dňa
30. 3. 2022 o 10.00 hod.
s miestom stretnutia na Obecnom úrade Slovenská Kajňa.
Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní.
Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Slovenská Kajňa.
Na neskôr podané námietky sa neprihliada.

Lenka Hierzer Štiber
starostka obce

Doručí sa:
-

-

OPTOMONTs.r.o., Bratislavská 27/75, Trenčín
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R.
Štefánika č. 25, 075 01 Trebišov,
VSD, a. s., Mlynská 31, Košice
OÚ, odbor ŽP Vranov n.T., Nám. slobody 5, Vranov n.T.
Slovak Telekom a. s., Bratislava, Bajkalská 28, Bratislava
Okresne riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vranov n.T.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Vranov n.T.
Slovenská správa ciest, Miletičová 19, Bratislava
SC PSK Vranov n.T., Čemernianska 1021, 093 01 Vranov n.T.
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, Bratislava - Plátennícka
VVS a.s. Vranov n.T.
Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
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VEC
Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava zastúpená OPTOMONTs.r.o., Bratislavská
27/75, Trenčín podala obci Slovenská Kajňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby: „INS FTTH VR VRNV 05 Slovenská Kajňa“, líniová stavba v k.ú. Slovenská Kajňa,
podľa situácie umiestnenia stavby.
Obec Slovenská Kajňa (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76
Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), v súlade s § 36 ods. 1
stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie
územného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
30. 3. 2022 o 10.00 hod.
s miestom stretnutia na Obecnom úrade Slovenská Kajňa.
Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr na miestnom zisťovaní.
Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Slovenská Kajňa.
Na neskôr podané námietky sa neprihliada.

Táto vyhláška s prílohou bude vyvesená na úradnej tabuli obce Slovenská Kajňa po dobu
15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Bc. Lenka Hierzer Štiber
starostka obce
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