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Vec:
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
E-MAX INTERNET & IT, s. r. o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, IČO: 36659142 podala
dňa 15.12.2021 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej
stavby „Optický kábel, obec Brehov“ na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území
Brehov.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Optická trasa vedie z bodu napojenia určeného investorom stavby v blízkosti miestnej
komunikácie na parc. KNE č. 1538/16 cez extravilán obce Brehov až na pac. KNE č.
1508/103. Trasovanie telekomunikačnej siete je v súbehu s miestnou komunikáciou po dĺžke
564 m.
Obec Brehov, príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ v
súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.
Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania v tejto veci, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením
COVID-19 nie je nevyhnutné.
Predložený návrh s prílohami poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány, inak v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že s
návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom obecnom (stavebnom) úrade –
na Mestskom úrade v Trebišove, M.R. Štefánika 862/204, Trebišov.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Brehov.

Marek Balog
starosta obce

námenie sa doručí:
1. E-MAX INTERNET & IT, s. r. o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, IČO: 36659142
2. Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
3. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016
4. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
6. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. M.R. Štefánika 32,
Trebišov, IČO: 00151866-10281
7. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a PK, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov
8. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, Trebišov
9. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, Trebišov
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 31755194
11. SPP distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného
hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice, IČO: 30416094
14. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú
dotknuté

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia: 19.01.2022
Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Dátum zvesenia:

