
Obec  Spišský  Hrušov 
Stavebný úrad 

053 63 Spišský Hrušov 216 
Číslo: 355/2018-SU                         v Spišskom Hrušove, 11.02.2019 
Vybavuje: Ing. Lukáčová 
Tel. č. 0904 381 544 
 

 
O Z N Á M E N I E  

 
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
 

verejnou  vyhláškou.  
 
 

            Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, v zastúpení spoločnosťou 
M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961, dňa 15.10.2018 podala návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom:  

 

„Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0368KO Jamník“ 
na pozemkoch v katastrálnom území Spišský Hrušov a Chrasť nad Hornádom,  

 

v k.ú. Spišský Hrušov par. č.: KN-C 915 (KN-E 1065), KN-C 951 (KN-E 1062, 1044), KN-C 1019,  
v k.ú. Chrasť nad Hornádom parc. č.: KN-C 553/9 (KN-E 553/2, 553/3, 553/4, 553/101),  KN-C 556/1   
(KN-E 556/1), KN-C 557/40 (KN-E 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/24, 
557/101, 1-1044/2) a KN-C 557/64. Uvedeným dňom bolo začaté  územné konanie.  
 

Obec Spišský Hrušov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 1  stavebného zákona,  
na základe určenia Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP2-
2018/043831 zo dňa 09.10.2018, v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie 
územného konania a súčasne na prejednanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 

12. 03. 2019, o 9:00 hod. 
so stretnutím na obecnom úrade, 053 63 Spišský Hrušov 216. 

 
Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade 

v Spišskom Hrušove alebo na pracovisku Spoločného obecného úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo 
nám. 1, 3.poschodie, č. dverí 401 v úradne hodiny (Po: 8.00 – 12.00, St: 8.00–15.30  Pia: 8.00-12.00 hod.).  

Účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom na umiestnenie stavby, ako aj k 
susedným pozemkom môžu byť vydaním územného rozhodnutia priamo dotknuté, môžu svoje námietky 
a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní, inak na ne  neprihliadne. Ak sa niektorý 
z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc. 

 

Žiadame účastníkov konania (alebo ich splnomocnených zástupcov), ktorý sú dotknutý navrhovanou 
stavbou, aby sa pri príchode na ústne pojednávanie preukázali listom vlastníctva, prípadne iným dokladom, 
na základe ktorého im môže byť priznané právo účastníka konania. V opačnom prípade sa ústneho 
pojednávania nebudú môcť zúčastniť, nakoľko zvolané ústne pojednávanie je neverejné.  

 

 
 

      JUDr. Adriana Tkáčová 
                             starostka obce  

Príloha:  
Výkres č. 1 – mapa širších vzťahov  
 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabulu obce Spišský Hrušov a obec 
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 v obci Chrasť nad Hornádom dňa: 11.02.2019                             zvesené dňa:  
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie oznámenia:  
 


