
Obec Abrahám
925 45 Abrahám č. 52

Číslo : 214/457/2019-Dó                                                          V Abraháme, dňa  01.07.2019

       
              

O z n á m e n i e
o začatí územného konania o umiestnení stavby 

a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ  Slovak Telekom, a.s.,  so sídlom Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,  zastúpené
NEVITEL, a.s.,  Kračanská cesta 40,  929 01 Dunajská Streda v zsat.  Splnomocnenou Ing.
Judit Varga, bytom Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meďer,  podal dňa 26.06.2019 návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“,  kat.
územie Abrahám. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné  konanie o umiestnení stavby.

Obec  Abrahám,  podľa  §  33  zákona  č.  50/1976  Zb.   o územnom  plánovaní  a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 2 písm. e) zákona NR SR
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky 

o z n a m u j e

v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona  začatie  územného konania  líniovej stavby
dotknutým  orgánom  a známym  účastníkom  konania  a  súčasne  nariaďuje  ústne
pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním  

na deň    01. augusta 2019   o  9,30 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Abrahám.

   Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade
v Sládkovičove, ul. Fučíkova č. 96/86 v úradných hodinách, pondelok od 800-1200, 1230-1600,
stredu od 800-1200, 1230-1700 a piatok od 800-1200.

  Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky a  pripomienky k návrhu uplatniť  najneskôr  pri
ústnom pojednávaní, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť
určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý
bol vyrozumený o začatí  konania,  neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej  lehote svoje
stanovisko k navrhovanej  stavbe,  má sa za  to,  že  so stavbou z hľadiska  ním sledovaných
záujmov súhlasí.

    V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie.
    V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.



   Ak  sa  nechá  niektorý  z účastníkov  konania  zastupovať,  musí  jeho  zástupca  predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie   vzhľadom na veľký počet účastníkov konania   má povahu   verejnej vyhlášky
podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu    15 dní    na
úradnej tabuli obce   Abrahám  .

                                                                                                 Ing. Igor   N é m e t h
                                                                                                           starosta obce

Vyvesené dňa : (pečiatka a podpis starostu obce) 

Zvesené  dňa :  (pečiatka a podpis starostu obce)                                         
                                                                                                        
Doručí sa:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 
2. Ing. Judit Varga, Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meďer
3. Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
4. Ing. Silvia Kölešová, Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
5. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, 

vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejná 
vyhláška

6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Obec Abrahám, 925 45 Abrahám
8. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. ,Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, odbor CD a PK, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
12. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, u.29.augusta 10, 924 01 Galanta
13. SaÚC TT SK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
14. OR PZ, ODI, Hlavná 13, 924 13 Galanta
15. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
16. OR HaZZ, Parková 1607/10, 924 00 Galanta
17. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody

6, 810 05 Bratislava
18. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917

01 Trnava
19. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
20. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
21. Slovenský  vodohospodársky  podnik,  š.p.,  Nábrežie  Ivana  Krasku  č.  3/834,  921  80

Piešťany

Vybavuje: Dóková, č.tel.:  031 789 9381, e-mail : alzbeta.dokova@sladkovicovo.sk

mailto:dokova@zoznam.sk

