Obec Reca
oddelenie stavebného poriadku
Reca , 925 26

Č. j.: Výst.131-20-Re

dňa 19.08.2020

Vec : Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o upustení od
ústneho konania
Stavebník Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62 podal
dňa08.07.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'INS FTTH SC KRPS
03 Reca ' na pozemku parc. č. líniová stavba telekomunikačnej siete vedená pri miestnych
a státnych komunikáciách obce Reca katastrálne územie Reca Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie.
Obec Reca, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 Zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov v súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona oznámi začatie územného konania
verejnou vyhláškou. Od ústneho prerokovania návrhu stavebný úrad v súlade s ustanovením
§ 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade so
sídlom Šamorínska 4, Senec v úradných hodinách pondelok 8,00 -17,00 hod., streda 8,00 16,00 hod. a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí územného konania , pretože na
neskôr podané námietky a pripomienky stavebný úrad neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. 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
štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona predpokladá
sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí v súlade s § 17 ods. 4
správneho poriadku jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

PaedDr.Zoltán Metzner,MBA
starosta obce
Verejnou vyhláškou sa oznamuje vlastníkom dotknutých pozemkov v celej linii trasy
dľa grafickej prílohy
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom
konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.
Vyvesené dňa: ..................

Zvesené dňa: ...................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Na vedomie :
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62
ZsD a.s , Čulenova 6, Bratislava , 811 09
Krajský pamiatkový úrad , Leškova 17, Bratislava , 811 04
Obec , Reca , 925 26
Obec , Nový Svet, 903 01
Regionálne cesty a.s. , Čučoriedkova 6, Bratislava , 827 12
BSK, Sabinovská 17, Bratislava , OÚ Senec , odbor SOŽP všetky úseky , Hurbanova 21,
Senec , 903 01
OÚ Senec , odbor PLO, Hurbanova 21, Senec , 903 01
RÚVZ , Ružinovská 8, Bratislava , 821 01
ORH a ZZ , Hasičská 4, Pezinok , 902 01
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava , 825 63
BVS a.s. , Prešovská 48, Bratislava , 826 46
SPP-D a.s. , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava , 825 11
SVP š.p., Karloveská 2, Bratislava , 842 17
Slovenský pozemkový fond , Búdkova cesta 36, Bratislava ,
OÚ Senec , odbor CD a PK , Hurbanova 21, Senec , 903 01
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava , 825 62
Slovak Lines a.s. , Bottova 7, Bratislava ,
Transpetrol a.s. , Šumavská 38, Bratislava , 821 08
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava , 824 12
elkatel s r.o., Račianska 96, Bratislava, 831 02

Vybavuje:Ing. Kaiserová

telefón :02/20205139

