
MESTO SENICA – SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

Č. j.: SOÚ- 1686/2019 - MUC                                                               V Senici, dňa 25.11.2019 
Vybavuje: Gabriela Múčková 
e-mail: gabriela.muckova@senica.sk 
 
 
 
 
 

Oznámenie o začatí územného konania  
/ Po ľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný 
zákon/ v znení neskorších predpisov  verejnou vyhláškou -  nariadenie ústneho pojednávania 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
         Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 61 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou TELPRO, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 9, Bratislava, podali dňa 22.11.2019 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ INS_FTTH_SENC_06_Kunov, Sobotište“ ako 
líniová stavba v katastrálnom území Senica, časť Kunov a Sobotište. Uvedeným dňom bolo začaté 
územné konanie.  
Jedná sa o verejnú elektronickú komunikačnú sieť. Predmetom výstavby je výstavba novej podzemnej 
trasy multirúr z materiálu HDPE a zafukovanie mikrotrubičiek do existujúcich podzemných HDPE rúr 
v navrhovaných trasách podľa predloženej výkresovej dokumentácie. Elektronická komunikačná sieť 
je v prevádzke spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a.s., a pokrytie novovybudovaných obytných celkov 
v tejto oblasti. Vybudovaním tejto siete sa umožní vlastníkom priľahlých nehnuteľností využívať 
vysokorýchlostné služby ( internet, digitálna televízia, telefón).  
         Mesto Senica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie 
územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne na 
prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
deň  

20. decembra 2019 ( piatok) o 10.00 hod. 
 
so zrazom účastníkov do zasadačky na mestskom úrade v Senici –  4. posch., č. dv. 401.  
         Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 
úrade v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní. 
         Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
         V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle 
§ 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasia. 
         Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc. 
         Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
                                                                                                                       Ing. Ivan Nosko 
                                                                                                                           vedúci SOÚ 
 
 
 
 



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

Pečiatka, podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oznamuje sa: 

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu 
účastníkov konania verejnou vyhláškou 

2. TELPRO, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 9, Bratislava 
3. Mesto Senica – odd. výstavby a ŽP 
4. Mesto Senica – 2x 
5. Obec Sobotište – 2x 
6. Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p., o.z., Bratislava, správa povodia Moravy, Malacky 
7. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, Bratislava 
8. Trnavský samosprávny kraj, SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava 
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 
10. Západoslovenská Distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 
11. ORPZ Senica – ODI v Senici 
12. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Senici 
13. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava 
14. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor v Senici 
15. Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia, Senica 
16. Okresný úrad Senica, odbor CD a PK, Senica 
17. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica 
18. Trnavský samosprávny kraj, úrad Trnavského samosprávneho kraja, Trnava 
19. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, od. Oblastného 

hygienika Bratislava 
20. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48 
21. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
22. TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava 
23. spis 


