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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
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VEU 
Oznámenie 0 začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania spojeného 
s ústnym pojednávaním 
  

Dňa 17. 01. 2023 podala spoločnosť Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 

Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnosti M-TEL, s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 
Košice návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „F2BTS 
0627KO Tunel Šibeník“, ktorá bude umiestnená v extraviláne mesta Levoča, podľa 
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Richardom Nagyom, 
autorizovaný stavebný inžinier 1771314. 

Opis stavby 
Účelom a cieľom stavby je pripojenie existujúcej základňovej stanice Orange 0627KO Tunel 

Šibenik umiestnenej na parcele č. 8512/5 k.ú. Levoča, v budove technologickej centrály pri 
východnom portáli severnej tunelovej rúry na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej 
komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej 
služby. Umiestnenie líniovej stavby sa navrhuje mimo zastavané územia v katastrálnom 
území Levoča. 

Mesto Levoča ako príslušný stavebný úrad v zmysle $ 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

v súlade s ustanovením $ 36 oznamuje začatie územného konania dotknutým a známym 
účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne jednanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 

22. 03. 2023 0 9:30 hod ., 
so stretnutím na Mestskom úrade v Levoči, oddelenie investičnej činnosti, UP, ŽP a 

stavebný úrad č. dverí 10, 2. poschodie. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 
ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj 
dotknuté orgány inak v zmysle $ 36 ods. 3 a stavebného zákona má sa za to, že s návrhom 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Stavebný úrad zároveň v súlade s $ 42 ods. 5 
stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade 
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v Levoči, kanc. č. 10 a pri ústnom konaní. V súlade s $ 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho zmien (správny poriadok) sú podkladom pre rozhodnutie 
najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj 

skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Ak sa 
niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca sa musí preukázať plnou 
mocou toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorú sa oznamuje začatie konania 

účastníkom konania v zmysle $ 36 ods. 4 stavebného zákona a $26 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov správneho poriadku a musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom posledný deň tejto lehoty 

sa považuje za deň doručenia. 
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