
Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad vo Fiľakove 

�  Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: D1/2018/01667-4                                Fiľakovo 13.09.2018 
vybavuje: Zuzana Strýčeková ( 047/4382501, 047/4381001 kl.166) 
 
 
 
 
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

O z n á m e n i e 
o územnom konaní a o nariadení ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky 

podľa § 36 ods.(4) zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 Navrhovateľ: Orange Slovensko, a. s. (IČO 35 697 270) 
 so sídlom: Metodova 8, 821 08  Bratislava  
podal dňa 04.09.2018 zastúpený spoločnosťou Systém Servis Slovakia, s. r. o. Strmý vŕšok 
23/8023, Bratislava, zastúpený spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r. o., Pajštúnska 1, 
Bratislava, ktorého zastupuje spoločnosť PROHUGO  - Ing. Peter Berešík, Hany Meličkovcej 35, 
Bratislava  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby: 

 „Optický prepoj Lučenec – Fiľakovo – SAJT2037BB“, 

na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Lučenec, Holiša, Trebeľovce, 
Fiľakovské Kováče, Fiľakovo a Bulhary. Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté. 

 
Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je výstavba optických vedení od 

existujúcej trasy optických vedení spoločnosti ORANGE Slovensko a. s. nachádzajúcej sa pri 
križovatke ciest 1/71 a III/2655 po štyri existujúce základňové stanice umiestnené v blízkosti mesta 
Fiľakovo. 

 
Prípojným bodom navrhovanej trasy je existujúca trasa optických vedení medzi Lučencom 

a Rimavskou Sobotou, na ktorú sa navrhovaná trasa napája v blízkosti križovatiek ciest 1/71 a 
111/2655. Navrhovaná trasa je od bodu napojenia umiestnená pozdĺž cesty 1/71 v k. ú. Lučenec, 
Holiša, Trebeľovce, Fiľakovské Kováče a Fiľakovo, pričom je dovedená aj k základňovej stanici 



0260BB umiestnenej vo vodojeme pri hranici katastrálnych území Fiľakovské Kováče a Fiľakovo. 
 
Navrhovaná trasa je v ďalšom úseku umiestnená v intraviláne mesta Fiľakovo pozdĺž 

mestských komunikácií, v zatrávnených priestranstvách a pozdĺž cesty 111/2670, pričom je 
dovedená k základňovej stanici 0133BB umiestnenej na obytnom dome Školská č. 2 a k 
základňovej stanici 1042BB umiestnenej na komíne v priemyselnej zóne pri Šávoľskej ceste. 

 
V k. ú. obce Bulhary je navrhovaná trasa umiestnenej pozdĺž cesty III/2672, pozdĺž hranice 

intravilánu obce a pozdĺž lesnej asfaltovej cesty vedúcej až k objektu Letových prevádzkových 
služieb Slovenskej republiky š. p., kde je umiestnená základňová stanica 1037BB. 

Celková dĺžka trasy optických vedení: 26 465 m. 
Celková dĺžka multirúr HDP40 (6x): 258 790 m. 

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný 
stavebný úrad podľa § 119 ods. (3) [na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej 
Bystrici zo dňa 09.04.2018 číslo OU-BB-OVBP2-2018/015277-2PN] a § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 36 
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a súčasne 

 
n a r i a ď u j e 

 
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.10.2018 
o 9:00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade vo Fiľakove vo veľkej zasadacej miestnosti na 
prízemí.  

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť v budove Mestského úradu 
vo Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení stavebného 
poriadku č. dverí 10 na prízemí (v stránkové dni: pondelok až štvrtok: 7.30 hod. – 16.00 hod. 
a piatok: 7.30 – 11.30 hod.) a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom 
pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 
svoje stanoviská aj dotknuté orgány.  

 
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť  

písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
 
 
 
 
 
      
 
             Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                primátor mesta 
 
 

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

v spojení s § 26 ods. (2) správneho zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 



tabuli Mesta Fiľakovo, Mesta Lučenec, Obce Holiša, Obce Trebeľovce, Obce Fiľakovské 
Kováče, a Obce Bulhary. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia. 
 
Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa: ..............................................                   Zvesené dňa: ............................................ 
Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli   podané námietky a pripomienky 
 
 
 
 
              Pečiatka a podpis: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mesto Lučenec potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa: ..............................................                   Zvesené dňa: ............................................ 
Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli   podané námietky a pripomienky 
 
 
 
              Pečiatka a podpis: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obec Holiša potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa: ..............................................                   Zvesené dňa: ............................................ 
Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli   podané námietky a pripomienky 
 
 
 
 
              Pečiatka a podpis: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obec Trebeľovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa: ..............................................         Zvesené dňa: ............................................ 
Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli   podané námietky a pripomienky 
 
 
 
 
       Pečiatka a podpis: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Obec Fiľakovské Kováče potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa: ..............................................         Zvesené dňa: ............................................ 
Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli   podané námietky a pripomienky 
 
 
 
 
       Pečiatka a podpis: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obec Bulhary potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa: ..............................................         Zvesené dňa: ............................................ 
Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli   podané námietky a pripomienky 
 
 
 
 
       Pečiatka a podpis: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Príloha:  
- 1x prehľadná situácia,  
- 1x výkresy situácie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
 
Doručí sa: 
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo - 2x 
- Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec - 2x 
- Obec Holiša, 985 57  Holiša 61 – 2x 
- Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31  Rapovce - 2x 
- Obec Fiľakovské Kováče, OcÚ vo Fiľakovských Kováčoch, 986 01  Fiľakovské Kováče 275 - 2x 
- Obec Bulhary, Bulhary 96, 986 01  Fiľakovo - 2x 
 

-1x ostáva v spise 
 

 
 


