MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY
Mestský úrad, Sídl. L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany

___________________________________________________________________________________________________

Č.j. : 2271/2019/SÚ – ÚR/Bo

vo V. Kapušanoch dňa 07.08.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

ROZHODNUTIE
Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v platnom znení
v spojení s § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil
návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby:

„INS_FTTH_MI_VKAP_00_Velke Kapusany_Zelena“,
ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany

pre navrhovateľa : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469.
Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie v intraviláne mesta Veľké
Kapušany – ul. Hadabuda, ul. Erdélyiho, ul. Záhradná, ul. Kúpeľná, ul. Centrum II, ul.
Hlavná, ul. Družstevná, ul. Agátová, ul. Čepeľ, ul. Zelená, ul. Nezábudková, ul. Ružová, ul.
Orgovánová, ul. Tulipánová a ul. Muškátová. Projektovú dokumentáciu vypracovala spol.
Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín.
Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :
Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických
komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1
písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu,
prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.
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Účel stavby:
Účelom stavby je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb (prenos
hlasu, internet, digitálna televízia) v najvyššej kvalite so zaručeným vysokým stupňom
bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti. Predmetný projekt rieši vybudovanie optickej trasy
v intraviláne mesta Veľké Kapušany na uliciach Hadabuda, Erdélyiho, Záhradná, Kúpeľná,
Centrum II,
Hlavná, Družstevná, Agátová, Čepeľ, Zelená, Nezábudková, Ružová,
Orgovánová, Tulipánová a Muškátová.
Technické riešenie stavby:
V rámci projektovej dokumentácie sa rieši uloženie primárnej časti siete, tak aj
sekundárnej. Výkopy budú realizované po hore vymenovaných uliciach v predpokladanej
dĺžke cca 6500 m v spevnených aj nespevnených plochách, ručne aj mechanicky podľa
priloženého situačného výkresu. Výkopy budú uskutočnené v súlade s vydanými príslušnými
vyjadreniami a stanoviskami vlastníkov a správcov inžinierskych sietí. Do vykopanej ryhy sa
položia zväzky mikrotrubičiek DB 4x12, DB 7x12 – pre primárnu sieť, DB 12x7, 7x7, 4x7,
2x7 a 1x7 - pre sekundárnu sieť. Jednotlivé vláknové zväzky budú vyvedené z príslušného
TAB a PODB, pričom budú tieto vláknové zväzky zafúknuté do mikrotrubičiek a slučkované
cez príslušné ZB a SPODB v ich atračnej oblasti. Sieť bude napojená na sieť investora v TO
Veľké Kapušany v budove pošty.
V lokalite budú vybudované vonkajšie kabinety PODB SIS ORU 3 SDF v počte 3 ks, ktoré
budú umiestnené na verejne dostupných miestach.
Trasa výkopu je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k
daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami
inžinierskych sieti podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
Navrhovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny.
Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu stromov a v blízkosti existujúcich stromov a drevín
budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín.
Pre umiestnenie stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. § 4
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :
Stavba bude umiestnená v súlade s priloženým polohopisným plánom vypracovaným
spol. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín..
1. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
2. Stavebník je povinný výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom.
3. Je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky a používať osobitne ťažké
mechanizmy v ochrannom pásme existujúcich inžinierskych sietí.
4. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce realizovať
ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade
obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať len so súhlasom
vlastníka resp. príslušného správcu.
5. Pri realizácii terénnych úprav musí byť zachované doterajšie krytie existujúcich
podzemných inžinierskych sietí.
6. V prípade potreby uzávierky komunikácie, predložiť príslušnému orgánu projekt
dočasného dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a schválený
OR PZ ODI Michalovce podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky 35/1984 Zb..
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Dočasné dopravné značenia budú vyhotovené a osadené v zmysle STN 01 8020 –
Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
8. Trasu telekomunikačného vedenia križujúcu štátne a miestne komunikácie a železničné
trate realizovať kolmo pretlakom.
9. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť vozidlovej dopravy a sprístupnenie
okolitých nehnuteľností.
10. V súlade s ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách, navrhovateľ
upovedomí vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15
dní vopred pred začatím výkopových prác.
11. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie a užívania stavby
nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového
hospodárstva.
12. Investor je povinný zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám
oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve . Po ukončení prác nesmú zostať na stavbe ani v jej okolí
žiadne odpady.
13. Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané
maximálne bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných
a povrchových vôd.
14. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa
osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43 f
stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch
a zariadeniach pri realizácii stavby.
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu.
17. Stavebník ako aj vlastník stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného
dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej
dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, ďalej bezodkladne ohlásiť
stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie
osôb alebo môžu spôsobiť značnú škodu.
18. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie
povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.
19. Stavebník oznámi ukončenie stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu.
20. Navrhovateľ bude rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy,
správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania uvedené v nasledovných
vyjadreniach :
• KSK Košice - vyjadrenie č. 1947/2019/OSM – 4931 zo dňa 28.02.2019 s požiadavkou
dodržania nasledovných podmienok:
- Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na
vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.
- Pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne
záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zákone č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č.
35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo
vyjadrení správcu č. IPU-2019/1888-10847 zo dňa 15.01.2019.
- Investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce
neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov.
7.
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Na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina ani stavebný materiál, nesmie
dochádzať k ich znečisteniu ani k poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni
bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor
v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady.
- Počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03.
nasledujúceho roku správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie
stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so
správcom.
- Investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemkov
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov
v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto
súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác.
- Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest
a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom.
- Investor je povinný pred začatím stavebných prác uzatvoriť so správcom dotknutých
ciest aj inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby
v pozemnej komunikácii, v ktorej môže správca požadovať zloženie finančnej
zábezpeky pre prípad vzniku škody následkom porušenia niektorej z povinností
určených KSK ako vlastníkom alebo z povinností určených správcom, a to spôsobom
a vo výške určenej správcom; v prípade že nedôjde k vzniku škody alebo jej výška
bude nižšia ako finančná zábezpeka je správca povinný finančnú zábezpeku alebo jej
časť vrátiť spôsobom dohodnutým v inominantnej zmluve.
• SC KSK Michalovce – súhlasné stanovisko č. IU-2019/1888-10847 zo dňa 15.01.2019
za dodržania nasledovných podmienok:
- Uloženie trasy optickej prípojky v súbehu cestami II/552, II/555, III/3756 nesmie
zasahovať do cestného telesa cesty ani do jej súčasti - krajnice v zmysle §18 ods. 3
zákona č. 135/1961 Zb. , ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon).
- Trasu optickej siete umiestniť za spevnenou krajnicou (za obrubníkom, v chodníku
v zelenom páse) intravilánu mesta Veľké Kapušany v hlbke min. 1,2 m
v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice hlavného
dopravného priestoru.
- Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené min.1,0 m za okrajom vozovky tak,
aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita pozemnej
komunikácie, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.
- Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhľade na cestu.
- Pri realizácii prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona 135/1961 Zb., ktorým sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a platné STN 73 6102, 73 6101, 73
6110.
- Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred
možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená
stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie
vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so správou ciest
KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice inominátnu zmluvu o úprave práv
a povinností spojených s realizáciou celej stavby v pozemnej komunikácii na dobu
počas uskutočňovania stavebných prác. Návrh inominátnej zmluvy bude stavebníkovi
predložený na základe jeho vyžiadania.
-
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Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky
uvedené v inominátnej zmluve, uzatvorenej podľa vyššie uvedeného bodu tohto
vyjadrenia.
- Inominátna zmluva uzatvorená medzi stavebníkom a KSK Košice bude zároveň
súhlasom so zvláštnym užívaním dotknutej cesty za podmienok uvedených v tejto
zmluve.
- Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane
cestného príslušenstva.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese a za
bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.
- Pokiaľ optický kábel svojim umiestnením a technickým spracovaním nebude
zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je v zmysle §18 ods. 8
cestného zákona povinný v prípade plánovanej rekonštrukcie pozemnej komunikácie
na vlastné náklady zabezpečiť preloženie alebo odstránenie vedenia na základe
oznámenia správcu alebo vlastníka pozemnej komunikácie.
- V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty v dôsledku
stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady
a v prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj
projektovú dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem
a technických predpisov.
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť min.
5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: michal.kral@scksk.sk alebo
telefonicky č.t. +421 917 611 170).
- Stavebník pred realizáciou stavby požiada OÚ Michalovce odbor CDaPK, ako
príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na
čiastočnú uzávierku a o určenie použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po
predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.
• Mesto Veľké Kapušany - súhlasné stanovisko č. 2275/2019/SÚ-V/Si zo dňa 23.10.2018
za dodržania nasledovných pripomienok:
- Navrhovaná stavba nie je v rozpore s priestorovým usporiadaním územia a funkčným
využívania územia mesta, určenom v zmysle Územného plánu Mesta Veľké
Kapušany, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Veľké Kapušany
uznesením č. 114/2008 dňa 18.03.2008 a v zmysle Zmien a doplnkov č. 01 platného
ÚPN Mesta Veľké Kapušany pre vybrané lokality, ktoré boli schválené uznesením č.
140, bod (A), ods. č. 2 dňa 26.04.2012.
- Projektová dokumentácia nerieši novovzniknuté dopravné situácie v jednotlivých
lokalitách v priebehu realizácie výstavby. Pri realizácii výkopových prác sa výkopová
zemina nesmie uložiť na miestnu komunikáciu, chodník a verejnú zeleň v miestach
existujúcich vjazdov na pozemky, parkoviská resp. vchodov do objektov.
- Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri vykonávaní zemných
a výkopových prác a tiež za účelom vyznačenia pracovného miesta na miestnych
komunikáciách je potrebné umiestniť prenosné dopravné značenia. Projekt prenosného
dopravného značenia je potrebný odsúhlasiť OR PZ, ODI v Michalovciach.
- Pred realizáciou prác žiadateľ je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán
o určenie použitia dočasného dopravného značenia, o zvláštne užívanie miestnej
komunikácie a o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na základe súhlasného
stanoviska okresného dopravného inšpektorátu.
• OÚ SoŽP Michalovce, ŠSOH - súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/014771-2 zo
dňa 08.10.2018 s nasledujúcimi podmienkami:
- So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác
a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie
-
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ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia
vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta
osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade
s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t.j. dodržiavať
povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch, viesť o odpadoch evidenciu, podávať
hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, atď.).
Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Pôvodcom predmetných odpadov vznikajúcich
v dôsledku uskutočňovania daných udržiavacích , stavebných a demolačných prác je
v danom prípade právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú - t.j. investor STAVBY – Slovak Telekom a.s. Bratislava.. Je potrebné
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (§14
ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, t.j. uprednostniť recykláciu odpadov a zhodnotenie
pred zneškodnením odpadov. V okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú štyri
zariadenia na zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov
z demolácií, preto je potrebné v prvom rade ponúknuť týmto zariadeniam na odber dané
odpady z realizácie stavby. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na OÚ Michalovce,
OSŽP. Po ukončení stavby sa na danej lokalite nemôžu nachádzať žiadne druhy
odpadov z daných stavebných prác.
Pred kolaudáciou je potrebné požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom
konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b.5) zákona o odpadoch, v rámci žiadosti bude potrebné
predložiť doklady ako sa so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
počas realizácie stavby nakladalo.
Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v prípade ich vzniku počas realizácie stavby ako
aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 25 zákona o odpadoch. Upozorňujeme na
skutočnosť, že na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak
zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne je potrebný
súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch s a zákon o odpadoch sa
nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Odpad kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 vznikne vtedy, ak bude nekontaminovaná
zemina odvážaná mimo areál staveniska.
Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa §98 ods.4 zákona o odpadoch.
OÚ SoŽP Michalovce, ŠVS - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2018/0014657-2 zo
dňa 28.09.2018 bez pripomienok.
OÚ Michalovce OKR - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OKR -2018/014827-02 zo dňa
02.10.2018.
OR HaZZ Michalovce - súhlasné stanovisko č. ORHZ-MI1-917-001/2018 zo dňa
01.10.2018 bez pripomienok.
VSD a.s. Košice - súhlasné vyjadrenie č.28803/2018 zo dňa 10.01.2019 s nasledujúcimi
podmienkami:
Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.
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- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod el. vedením je
okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f) vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy
- Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného el. vedenia je vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane
vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením
je okrem prípadov podľa odseku 14. zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažké mechanizmy
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné
činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky,
prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú
adresu: skripko_stefan@vsds.sk, tel 055/6102792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko
alebo stolicny_peter@vsds.sk, tel. 055/6102213, 0918 248 563 – Ing. Peter Stoličný
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde k súbehu plánovaného
výkopu sním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť
dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti. 055/6102647.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými
vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa
potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN
34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Pri výstavbe musia byť dodržané min. vzdialenosti od vedenia 22 kV a 1 kV podľa
platných noriem STN. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia resp.
trafostanice žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež, aby
nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia.
- Výkopové práce v blízkosti el. vedení žiadame realizovať ručne.
- Žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el.
vedení a v ich blízkosti rešpektovať obmedzenia dané zákonom č. 251/2012 Z.z.
o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb
v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.
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• SPP-D a.s. Bratislava – súhlasné vyjadrenie č. TD/NS/0217/2018/Va zo dňa 26.10.2018
za dodržania nasledovných podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-D
a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky
prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk.
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (Ladislav Forgáč t.č. 055 242 5510) najneskôr 7 dní
pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plyn. zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plyn. zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plyn. zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plyn. zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na t.č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plyn. zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia uložiť podľa ustanovenia
zákona o energetike pokutu vo výške 300.- € až 150 000.- €. Poškodením plyn. zariadenia
môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285,
prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia podľa §286 alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
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- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky
uvedené v zápise z vytýčenia plyn. zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel
pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plyn. zariadená a /alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu alebo križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plyn. zariadeniami min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V ochrannom pásme plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nie je
možné umiestňovať stavby, kontrolné šachty, porasty a pod.
• VVS a.s. Trebišov súhlasné vyjadrenie č. 85140/2018 zo dňa 18.10.2018 za dodržania
nasledovných podmienok:
- Pri realizácii stavby nariaďujeme dodržať STN 73 6005-Priestorová úprava vedení
technického vybavenia.
- Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu
u VVS a.s. závod Trebišov presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
v teréne. Kontaktná osoba pre vytýčenie vodovodného potrubia p. Koško č.t. 0911
968 036, kontaktná osoba pre určenie polohy kanal. potrubia Ing. Lakatoš č.t. 0911
968 014.
- Stavbu navrhnúť v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 §19 o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri realizácii
dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
- Tesný súbeh a križovanie navrhovaných zemných káblov v tesnej blízkosti vodovodného
potrubia resp. kanalizačného potrubia pred zásypom a ukotvením odsúhlasiť zástupcom
našej spoločnosti s písomným potvrdením do stavebného denníka, kontaktná osoba p.
Ing. Lakatoš.
- V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie navrhnúť realizáciu
zemných a výkopových prác ručným spôsobom, neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo
iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej komunikácii,
prípadne môžu ohroziť ich technický stav.
- V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme bezodkladne na náklady stavebníka
prispôsobiť novému stavu nivelety terénu všetky zariadenia verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie (poklopy, hydranty, atď.).
- V prípade spôsobenia poruchy na zariadeniach verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
a zariadeniach v správe VVS a.s. závod Trebišov počas realizácie tejto stavby, jej
odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby.
- Začatie stavby oznámiť hore uvedeným zástupcom našej spoločnosti.
- Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie tých úsekov, pri ktorých
dochádza k súbehu a križovaniu verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou.
• ANTIK telecom Košice - súhlasné stanovisko č. 975/09/2018 zo dňa 22.10.2018 za
dodržania nasledovných podmienok:
- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky
a mapového podkladu na adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489-Martin
Kopera
- v okolí našich káblov-3 m-je potrebný ručný výkop
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- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku
previsu
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
- pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť
dodržané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu
TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú
šachtu umiestniť poklop triedy D400
- v prípade prekládky našich vedení, tú realizujeme vlastnými kapacitami na náklady
investora
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich
vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí
dohody
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný
zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
• UPC Košice - súhlasné stanovisko č. 1124/2018 zo dňa 17.09.2018 za dodržania
nasledovných podmienok:
Žiadateľ je povinný vykonať účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení
písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo
mailom na adresu ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť min. 5 dní pred
požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradia a zariadenia v ochrannom pásme od vymedzenej polohy
telekomunikačných zariadení, tzn. ručný výkop.
- Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
- V prípade ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými
zariadeniami spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu
a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.
- Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou.
- V prípade ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí spoločnosti UPC žiadame, aby
pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom na
kontrolu ako stavebný dozor, previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp
sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť
krytie a značenie markermi.
- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykonáva ochrana proti
mechanickému poškodeniu.
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- Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení UPC na t.č.
0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť
celý úsek medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami.
• Slovak Telekom, a.s., Bratislava – súhlasné vyjadrenie č. 6611906344 zo dňa
11.03.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu , dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, účelu žiadosti,
v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu
alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer , pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Ladislav
Mikloš +421 56 6442130, +421 903 910179.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku
SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy Sek
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
• OR PZ ODI Michalovce : súhlasné záväzné stanovisko č. ORPZ-MI-ODI1-40-110/2018
zo dňa 27.09.2018 s podmienkou:
- V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste II/555 a miestnych komunikáciách
predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia.
• OÚ Michalovce CDaPK : súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OCDPK-2018/014595
zo dňa 27.09.2018 za splnenia nasledovných podmienok:
- Predmetná stavba sa dotýka ciest II/552, II/555, II/3756 v k.ú. Veľké Kapušany, okres
Michalovce.
- Pri realizácii predmetnej stavby sa nesmie skladovať stavebný ani iný materiál.
- Ak dôjde ku kríženiu predmetných ciest v intraviláne, je potrebné požiadať tunajší cestný
správny orgán pred realizáciou prác podľa §8 cestného zákona o povolenie na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie, poprípade určenie dočasného dopravného značenia
podľa §3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.
- Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme uvedených komunikácií je potrebné
podľa §11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo
obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy. Podľa §15 ods. 3 písm. c),
d) vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách –
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cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch
stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky cesty II. triedy a 20 m od osi
vozovky III. triedy, na smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti od osi priľahlej
vozovky.
V prípade kríženia predmetných ciest v extraviláne je taktiež potrebné požiadať tunajší
cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných komunikáciách je stavebník povinný
požiadať podľa §7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie.
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo
zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
MDV SR odd. oblast. hygienika Košice - súhlasné záväzné stanovisko č.
26287/2018/ÚVHR/74584 zo dňa 02.10.2018.
KPÚ Košice – súhlasné záväzné stanovisko č. KPUKE-2018/18933-2/83645/PS zo dňa
24.10.2018 s podmienkami:
Žiadame v dvojtýždňovom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác.
Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať v zmysle §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po
dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologický
ústavom SAV.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V rámci konania neboli vznesené námietky.
V zmysle ust. § 56 písm. „b„ stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje
vydanie stavebného povolenia ani ohlásenia.
Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1
stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.
Platnosť územného rozhodnutia si môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto
lehoty na základe žiadosti navrhovateľa.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné
aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.
Odôvodnenie :
Dňa 10.07.2019 navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469, zastúpený fi. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, podal na
tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„INS_FTTH_MI_VKAP_00_Velke Kapusany_Zelena, ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany.
Po preskúmaní návrhu stavebný úrad zistil, že predložený návrh je dostatočným podkladom
pre jeho posúdenie a následne v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie
územného konania verejnou vyhláškou č. 2271/2019/SÚ-VV/Bo zo dňa 11.07.2019, nakoľko
sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní v mieste
obvyklým spôsobom. Ostatným účastníkom a dotknutým organizáciám, orgánom štátnej
správy a správcom inžinierskych sietí stavebný úrad oznámil začatie územného konania
listom č. 2271/2019/SÚ-Oz/Bo zo dňa 11.07.2019. Zároveň stavebný úrad upovedomil
účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Miestne zisťovanie a ústne
prerokovanie sa konalo dňa 06.08.2019.
Na ústnom rokovaní prítomní boli oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby
a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní
predložené. Námietky voči predloženému návrhu umiestnenia stavby neboli vznesené.
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Navrhovateľ je podnikom, ktorý v zmysle § 66 odst. 1, písm.a) zákona č.351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách je oprávnený zriaďovať a prevádzkovať na cudzích
nehnuteľnostiach vedenia verejnej telekomunikačnej siete. V súlade s § 66 ods. 2 povinnosti
zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na
dotknutých nehnuteľnostiach.
Navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia doložil projektovú
dokumentáciu, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov a
správcov inžinierskych sietí a primerane povahe stavby všetky potrebné doklady v súlade
s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani
ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických
komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do
podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia aj oprávnené podmienky a opatrenia
dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.
Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného
zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie,
resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a
vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia
predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v súlade zo zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších právnych predpisov vo výške 100-, € bol zaplatený na účet mesta.
Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a musí byť
zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní . Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 53 a § 54 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia
na Stavebný úrad – Mesto Veľké Kapušany, sídl. LNT č.1, 079 01 Veľké Kapušany. Toto
rozhodnutie je možné preskúmať súdom v zmysle osobitných predpisov.

PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta
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