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MESTO LEVOCA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

- stavebný úrad -

č. SÚ 1572/196/2023/Kor V Levoči, dňa 26.01.2023 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

Dňa 17.01.2023 podala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 
Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť M-TEL, s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „F2BTS 0627KO Tunel 
Šibenik", ktorá je umiestnená na pozemkoch v extraviláne mesta Levoča, katastrálne územie 

Levoča. Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Richardom Nagyom, autorizovaným 

architektom, 5679* A2. 

Popis stavby 
Cieľom stavby je napojenie existujúcej základňovej stanice Orange 0627KO Tunel 

Šibeník umiestnenej na parcele č. 8512/5 k.ú. Levoča, v budove technologickej centrály pri 
východnom portáli na optickú sieť. 

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, mesto 
Levoča ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 140 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej 
len stavebný zákon) vyzýva stavebníka, aby predloženú žiadosť doplnil v zmysle § 21 ods. 1 a 
§ 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ZEK) 

- dohodu medzi podnikom a dotknutými vlastníkmi pozemkov o výške náhrady za 
obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti , resp. znalecký posudok k navrhovanej 
výške primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. 

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len správny poriadok) konanie 

prerušuje 
na dobu 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutie. 
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Stavebný úrad upozornuJe stavebníka, že ak v určenej lehote nedostatky návrhu 
neodstráni, stavebný úrad v zmysle§ 35 ods. 3 stavebného zákona konanie zastaví. 

Odôvodnenie 

Dňa 17.01.2023 podala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 
Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť M-TEL, s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS 0627KO Tunel Šibeník", 
ktorá je umiestnená na pozemkoch v extraviláne katastrálneho územia Levoča. Podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej Ing. Richardom Nagyom, autorizovaným architektom, 5679* A2. 

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad k 

posúdeniu navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote 
doplnil a upozornil ho, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, stavebný úrad v 

súlade s ustanovením § 35 ods. 3 územné konanie zastaví. Podľa§ 29 ods. 1 správneho poriadku 
správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil 
nedostatky podania. 

Poučenie: 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 
odvolať. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Stavebný úrad 
bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky a dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené. 

Účastníkom konania bude toto rozhodnutie o prerušení doručené v súlade s ust. § 36 ods. 4 a § 26 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Verejnou vyhláškou. Oznámenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Levoča a na webovej 
stránke Mesta Levoča (https://www.levoca.sk/). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia 
tohto rozhodnutia v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa ... :/?.P. .. 1 .. l.OJJ ..... 

Zvesené z úradnej tabule dňa ................................ .. 
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