
O  B  E  C       D  U  B  O  V  I  C  A 
Obecný úrad Dubovica č. 190, 082 71 

__________________________________________________________________________ 
Č.j. Du- 2021/83-OcÚ/238-SOcÚ/Ba           V Dubovici, dňa 06.05.2021 
 
 
Vybavuje: Ing. Bučková 
�051/4881172, 0917 326 639 
 
 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a 

miestnym zisťovaním 

podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 

       

 
            Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov, podal dňa 05.05.2021 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby pod názvom 
„Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“, o objektovej skladbe: 
 
SO 01 – Slaboprúdové rozvody 
 
 
na pozemkoch parc.č. KN-C 722/2, 722/7, 722/1, 731, 730/3, 730/2, 699/15, 730/1 (podľa 
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 817/1), 730/4, 747/1, 644/5, 732, 
643/103, 644/8 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 797/2), 
643/119, 643/102, 726, 729, 728, 727 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu 
č. parcely 54/21), 642/1 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 
54/22), 733/2 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 801/1), 733/1 
(podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 801/2), 743 (podľa registra 
„E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 35/4), 723/1, 724/1, v katastrálnom území 
Dubovica, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, vodná plocha, trvalý trávny 
porast, ktoré sú vo vlastníctve obce Dubovica, v správe SPF Bratislava a v správe Lesov 
Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. 
 
Účelom líniovej stavby je výstavba telekomunikačnej optickej siete pre obyvateľov obce 
Dubovica, z dôvodu stabilizácie, skvalitnenia a rozšírenia poskytovania internetových služieb 
prostredníctvom optických káblov.  
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 Obec Dubovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona s prihliadnutím 
na § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania účastníkom 
konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
 
    

         02.06.2021   o   10.00 hod. 
 
 
so stretnutím na OcÚ v Dubovici. 

Dodržiavajte zásadu ROR ( rúško – odstup – ruky ). 
 

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného 
konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 
 V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona môžu dotknuté orgány oznámiť svoje 
stanoviská  
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 
konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc. Písomné plnomocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí 
byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 
 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom 
úrade pre územné plánovanie a stavebný poriadok v Lipanoch, pred dňom ústneho konania a v 
deň prerokovania v mieste konania.  

  

 

 

 
                             Ladislav Timčo 

 starosta obce 
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Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň 
vyvesenia a zverejnenia oznámenia (§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok v znení neskorších predpisov) na úradnej tabuli obce Dubovica. 
 

 

 

 

 

Vyvesené dňa .......................                                           Zvesené dňa …....................... 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................... 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
 

 
 
 


