
Mesto S A B I N O V  
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov 

 

č. 20604/2018 — 001/Va V Sabinove, dňa 24.01.2019 
 

 

 

 

Oznámenie  

o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania  

( verejná vyhláška) 

 

SITEL, s. r. o. Zemplínska 6, 040 01 Košice podal dňa 18.12.2018 návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby : „Optický kábel SITEL 

s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, 

Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica,            

v okrese Stará Ľubovňa- k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, 

Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmeľnica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Hniezdne. 

 

 

Jedná sa o umiestnenie optického kábla. Cieľom stavby je poskytovanie 

telekomunikačných služieb a prepojenie existujúcich trás optickými káblami medzi 

Sabinovom a Starou Ľubovňou. 

 

Výstavba sa bude realizovať v mestských pozemkoch, v ochrannom pásme ŽSR a ciest 

I. II. A III. Triedy. 

Projektovaná trasa optického kábla (OK) bude vedená v ochrannom pásme ŽSR,           

v extravilánoch a intravilánoch miest a obcí v katastroch: k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, 

Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, Pusté     

pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmeľnica,           

Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa a k. ú. Hniezdne, tak ako je zakreslené v prílohách v mierke 

1:2000. 

Prechody cez komunikácie, potoky a chodníky budú riešené pretláčaním resp. 

podvŕtaním. V extraviláne bude trasa realizovaná pokladačom tzv. bezvýkopou metódou          

v hĺbke 0,9 – 1,2  m presne definované v časti C 1.1. Optický kábel bude uložený v HDPE 

chráničke. 

 Celková dĺžka samostatných výkopov bude cca 59 000m. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Sabinov, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v 

súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania   

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na 

prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

25.02.2019 o 10.00 hod. 

 
so stretnutím v Zasadačke Mestského úradu Sabinov 



        Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je možné 

nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na Spoločnom obecnom úrade pre 

územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie slobody 57 v Sabinove (kanc. č. 2). 

 

         Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 

ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že ich 

stanovisko je kladné. 

           Stavebný úrad zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 

konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný 

úrad neprihliadne. 

 

 

 

 

                   Ing. Jozef Majtner 

                     vedúci stavebného úradu 

            zamestnanec poverený rozhodovaním 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

/stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta/obce. 

 

 

 

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

 

 

1. Pečiatka a podpis zodpovednej osoby .................................................. 

 

 

Vznesené pripomienky: 


