
Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad vo Fiľakove  

Radničná 25,  986 01 Fiľakovo 

Číslo:  MSU-FIL-629/2022-3                                                                    Fiľakovo   21.09.2022 

vybavuje: Ing. Vladimír Šoóš  (047/4382501, mobil 0915 264 235) 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

o začatí územného konania a nariadenie 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: Filleck, s.r.o, so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo podal dňa 

12.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby:  

„Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“ 
na pozemkoch parc. č.:  líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), 

Fiľakovo, Biskupice, Radzovce podľa situácie stavby, ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu tohto 

oznámenia. Dňom podania návrhu bolo územné konanie začaté. 

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy (rozšírenie optického vedenia) za 

účelom poskytovania telekomunikačných služieb občanom. Predmetný projekt rieši podzemné 

vedenie optickej trasy v časti kat. územia: Fiľakovské Kováče časť Kurtáň, kat. územia: 

Fiľakovo, kat. územia: Biskupice a kat. územia: Radzovce, t. j. prepojenie z HDPE rúr 

a následné zafúknutie optického kábla. Optická sieť bude využívaná pre vysokorýchlostný 

internet. 

 

Mesto Fiľakovo v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 (na základe určenia Okresného úradu Banská 

Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky vydaného dňa 20.01.2022 pod číslom OU-BB-

OVBP-2022/007443-002) 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 19.10.2022 o 10.00 hod. 

so stretnutím na Mestskom úrade vo Fiľakove v zasadacej miestnosti na prízemí č. d. 22. 

 

 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 a v stredu: 7.30 hod. – 

11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.30 hod., v piatok od 07.30 hod. – 11.30 hod.) a svoje námietky a 



pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané 

námietky sa neprihliadne.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                                v. r. 

                         Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                        primátor mesta 

 

 

 

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

zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Fiľakovské Kováče, 

Mesta Fiľakovo, Obce Biskupice a Obce Radzovce a spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Obec Fiľakovské Kováče potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 
 

 

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

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 

Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 
 

Vyvesené dňa: .....21.09.2022 ...........    Zvesené dňa: ............................................ 

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 



Obec Biskupice potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 
 

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

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 

 

Obec Radzovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 
 

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

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 

Doručí sa: 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – 2x 

- Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče – 2x 

- Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice – 2x 

- Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce – 2x 

 

 

 

1x ostáva v spise 

 

 

 


