
Obec Chrasť nad Hornádom 
Stavebný úrad 

053 63 Chrasť nad Hornádom 165 
Číslo: 315/2018/UR-SU                           v Chrasti nad Hornádom, dňa 25.01.2019 
Vybavuje: Ing. Lukáčová 
Tel. č. 0904 381 544             
 
 
 

O Z N Á M E N I E  
 

o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby podľa §  42 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 
verejnou  vyhláškou.  

  
  Obec Chrasť nad Hornádom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 
stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené 
dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a     
§ 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, stavebný úrad vydal  

 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. 315/2018/UR-SU dňa 25.01.2019 

 
na stavbu s názvom: „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej 

siete O2 Slovakia – 67420/SNSHR“   
 
na pozemkoch parc. č.:  KN-C 580 (KN-E 580/2) a KN-C 560/1 (KN-E 565, 566), KN-C 566/1, 566/2,  
                                      568/5, 1068 v kat. území Chrasť nad Hornádom. 
 
pre navrhovateľa:       O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, 

v zastúpení spoločnosťou BK-Tel, s.r.o., so sídlom Urbánkova 1594/70, 040 01 Košice, 
IČO: 36 602 116 

 
 

Ondrej Mihňák 
                      starosta obce  
 

        
Prílohy: 

1. Rozhodnutie č.: 315/2018/UR-SU- textová časť 
2. Výkres č. 1-02 – situácia umiestnenia 

 
 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Chrasť nad Hornádom,              
na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Vyvesené dňa: 25.01.2019                                                              Zvesené dňa:  
 


