
 

M E S T O   K O M Á R N O 

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

Číslo: 3582/SÚ/2021-BR-1-VV                                         Komárno 30. marca 2021 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie 

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

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho 

pojednávania 
 

Dňa 19.03.2021 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpený spoločnosťou Scom SK s.r.o., so sídlom Na pántoch 22, 
831 06 Bratislava, návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  

„ FTTH-IBV-KBV-KN-SOHO Park“ 
líniová stavba, na pozemkoch KNC parc. č. 3982/12, 3961, 3954, 3934, 3952, 3962, 3963, 3964, 
11784/1, 11783, 10756/1, 10801/11, 10838, 10800/1, 10801/6, 10798/19, 10799/8, 10799/7, 
10799/5, 10787/1, 10786, 10781/1, 10785, 10782, 10787/2, 10784, 10815, 10809/4, 10799/5, 
10809/5, 10813/1, 10809/2, 10809/1, 10801/13, 10793/2, 10793/4, 10788/4, 10800/4, 10799/15  
a KNE parc. č. 3322, 3318, 3309, 3201 v kat. úz. Komárno. Jedná sa o vybudovanie optickej 
prístupovej siete FTTH.  
        Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  

Mesto Komárno, ako príslušný stavebný  úrad podľa § 117 ods.1  zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon ) v znení  neskorších predpisov, 
oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania 
dotknutým orgánom a známym účastníkov konania. 

 Vzhľadom k tomu, že stavebnému  úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje  dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 36 
ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania  a ústneho jednania. 

 Účastníci územného konania  môžu  svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v 

lehote  7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky 
stavebný úrad neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak 
dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská v tejto lehote, bude sa mať za to, že  so stavbou 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

Stavebný úrad podľa § 42 ods.4 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov 
konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Do podkladov rozhodnutia  je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade v Komárne 
(Komárno, Pevnostný rad č. 3, 1.posch.č.11 A). 

    Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona a 

preto bude aj s prílohou  v y v e s e n é po dobu 15 dní na verejnej tabuli  Mesta Komárno. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.       

           

            Mgr. Béla Keszegh                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            primátor mesta 
  
Dátum vyvesenia:   ................................................. 

Dátum zvesenia:  .................................................... 

 



 Doručí sa: 
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. Mesto Komárno, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na 

oznamovacej tabuli Mesta Komárno. Po zvesení verejnej vyhlášky  s vyznačením 

dátumov vyvesenia a zvesenia  žiadame zaslať na stavebný úrad. 
3. do spisu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


