MK/A/2020/15766/III/PYT
Košice, 07.09.2020

ROZHODNUTIE
Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, rozhodol takto:
podľa ustanovenia § 39 a § 39a) stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4
vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
v spojení s ustanovením § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
s názvom: „FTTH_KE_IBV Na hore – Stará sečovská“
pre navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská ul. 28, Bratislava, IČO: 35 763 469
Popis a umiestnenie stavby:
Predložený návrh rieši umiestnenie líniovej stavby – optickej siete, v rámci mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov, na ulici Stará sečovská cesta, v intraviláne územia Košice –
Furča. Trasa optickej siete začína napojením na existujúcu trasu, pred pozemkom parcelné číslo
1719/25 KN „C“ katastrálne územie Furča. Následne trasa optického kábla bude križovať
Sečovskú ulicu podvrtom do zeleného pásu a zároveň sa rozdelí na dva smery: jeden bude
kopírovať spevnenú cestu parcelné číslo 1720/1 KN „C“ katastrálne územie Furča a druhý smer
bude prechádzať po oboch stranách Sečovskej cesty v zelenom páse s odbočkou na parcelu
číslo 1584/1 KN „C“ katastrálne územie Furča.
Pre umiestnenie stavby sa v súlade s ustanovenia § 39 a 39a stavebného zákona
a ustanovenia § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou spracovanou
Ing. Jaroslavom Krupčiakom, autorizovaným projektantom, reg. č. 4571*Z*A2 a overenou
v územnom konaní.
2. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske
siete – najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v
zmysle príslušných technických noriem.
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3. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
4. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a
nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
5. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzať
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. Pri ukladaní vedenia dodržať priestorovú normu o križovaní a súbehu
inžinierskych sietí (STN 73 6005) a rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných
resp. nadzemných vedení inžinierskych sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012
Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom
znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní
inžinierskych sietí.
6. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na
uskutočňovanie stavieb zakotvenými v ust. § 48-53 stavebného zákona a v súlade s
ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie
platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a
ochrany zdravia ľudí.
8. V zmysle vyjadrenia SPP- distribúcia, a.s., zo dňa 01.06.2020 č. TD/NS/0139/2020/Lö
navrhovateľ zabezpečí:
- pred realizáciou zemných prác alebo 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-distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D,
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 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 najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečí prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby ich prevádzkovania, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby
a výkonu odborných skúšok opráv, rekonštrukcie,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
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- realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení PZ výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- v prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba so súhlasom SPP
– distribúcia, a. s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
- 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 všetky zariadenia a
poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď
hlásené SPP-D na tel. čísle 0850 111 727,
- upozorňujeme že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zriadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovenia zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €
- dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a technické pravidlá pre plyn TPP 906 01, TPP
702 01 a TPP 702 02 a iné,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie
je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty a pod.
9. V zmysle vyjadrenia VVS, a.s., zo dňa 03.06.2020 č. 57747/2020/Ing. Ze navrhovateľ
zabezpečí:
- pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie
vrátane prípojok v teréne,
- v prípade križovania a súbehu so sieťami VVS a.s., prevádzať ručný výkop,
- rešpektovať požiadavky STN 73 60 05 a ochranné pásma.
10. V zmysle vyjadrenia VSD, a.s., zo dňa 10.07.2020 č. 373021/2020/29.06.2020
navrhovateľ zabezpečí:
- pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou,
- 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 vedie zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu,
- pred zasypaním odkrytých vedení VSD a.s., prizvať zástupcu spoločnosti, kvôli kontrole
nepoškodenia vedenia,
- pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami, musia
byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektromagnetického zariadenia zriaďovať iba so
súhlasom prevádzkovateľa sústavy,
- rešpektovať požiadavky STN 73 60 05, STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005
a ochranné pásma.
11. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, štátnej správy
odpadového hospodárstva, v zmysle stanoviska č. OU-KE-OSZP3-2020/030028-002 zo
dňa 18.06.2020:
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z.z. uložiť alebo ponechať
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odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť
odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z.z. odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
- stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov,
- iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- nerecyklovateľný a nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku odpadov,
- stavebník je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s horeuvedenými odpadmi
povoľujúcemu orgánu po skončení stavebných prác.
12. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o ŽP, štátna správa
ochrany prírody a krajiny, v zmysle stanoviska č. OU-KE-OSZP3-2020/030196-002 zo dňa
11.06.2020:
- zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením,
- trasu výkopovej ryhy odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
- v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
- navážky vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
- v prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný
orgán ochrany prírody a krajiny.
13. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o.,v zmysle vyjadrenia
č. 6612017524 zo dňa 26.06.2020, najmä:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu,
- ak stavebník zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je povinný vyzvať spoločnosť na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou
sietí: Helena Kakulošová, tel. 055/6441175
- 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
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK na povrchu terénu. Vytýčenie polohy vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti
csaba.balazs@telekom.sk
Všeobecné podmienky SEK:
1, V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekomu, a.s.
 vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
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odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace
s preložením sietí iba náš zmluvný partner. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac
zariadení s rôznou funkčnosťou.
2, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrození alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie zariadení priamo na povrchu
terénu
 preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré
boli na jeho ochranu stanovené
 upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu
 upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradie
 aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej
polohy zariadenia
 zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím
 bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality na VSST je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
14. Dodržať podmienky Antik telecom, a.s. v zmysle vyjadrenia č. 530/05/2020 zo dňa
26.06.2020, najmä:
- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky
a mapového podkladu na e-mailovú adresu mkopera@antik.sk,
- v okolí našich káblov 3 m je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia
byť dodržané minimálne 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 zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady
investora,
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- 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.
15. V súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Košice, zo dňa 25.05.2020, v
prípade, že pri realizácii prác budú odkryté archeologické nálezy, 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 archeologickým ústavom.
16. Dodržať podmienky Mesta Košice, ako cestného správneho orgánu, zo stanoviska č.
MK/A/2020/13928 zo dňa 04.06.2020, najmä:
- samostatnou žiadosťou požiadať o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejného
priestranstva, pred začatím výstavby uzatvoriť s oddelením výstavby zmluvu na zvláštne
užívanie komunikácie,
- spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené
v dôsledku stavebných prác, je potrebné uviesť do pôvodného stavu,
- pri odovzdávaní prizvať zástupcu oddelenia výstavby.
17. Dodržať ustanovenia § 68 a § 66 ods.1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických
komunikáciách. Predmetnou stavbou nesmie vzniknúť vzájomné rušenie s ostatnými
telekomunikačnými zariadeniami MV SR a iným spôsobom nebude ovplyvnená prevádzka
tu inštalovaných technológií.
18. Dodržať a rešpektovať všetky stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov
štátnej správy, správcov verejných inžinierskych sietí vydaných k predmetnej stavbe.
19. Stavebník je povinný v zmysle § 69 ods.2 zákona č. 610/2003 Z.z. podať po umiestnení
stavby návrh na vykonanie záznamu do katastra.
Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný podľa § 69 ods. 4 zákona č. 610/2003
Z.z. uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu, ak to nie je možné, vzhľadom na povahu
vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu, alebo využívaniu
nehnuteľnosti
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.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť. Územné rozhodnutie je v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné
aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
Účastníci konania v stanovenej lehote nepodali žiadne námietky k umiestneniu stavby.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, IČO: 35763469
v zastúpení spoločnosti SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice, IČO: 31668305, podala dňa
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01.07.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na líniovú
stavbu „FTTH_KE_IBV Na hore – Stará sečovská“ v lokalite Stará sečovská cesta, na
parcelách 1719/25, 1720/1, 1584/1 KN „C“ katastrálne územie Furča. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie. Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Tr. SNP 48/A, Košice
v zmysle ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a v súlade s ust. § 18 ods.3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámilo zverejnením verejnej
vyhlášky začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustilo od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Predložený návrh rieši umiestnenie líniovej stavby – optickej siete, v rámci mestskej
časti Košice – Dargovských hrdinov, na ulici Stará sečovská cesta, v intraviláne územia Košice
– Furča. Trasa optickej siete začína napojením na existujúcu trasu, pred pozemkom parcelné
číslo 1719/25 KN „C“ katastrálne územie Furča. Následne trasa optického kábla bude križovať
Sečovskú ulicu podvrtom do zeleného pásu a zároveň sa rozdelí na dva smery: jeden bude
kopírovať spevnenú cestu parcelné číslo 1720/1 KN „C“ katastrálne územie Furča a druhý smer
bude prechádzať po oboch stranách Sečovskej cesty v zelenom páse s odbočkou na parcelu
číslo 1584/1 KN „C“ katastrálne územie Furča.
Navrhovateľ predložil primerane povahe stavby stanoviská a doklady k vydaniu
územného rozhodnutia. Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Tr. SNP 48/A, Košice,
posúdilo návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 3 vyhl. 453/2000 Z.z., v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu. Vplyv stavby na životné prostredie, život a zdravie ľudí, požiarnu ochranu, dopravu
bol posudzovaný dotknutými orgánmi chrániacimi verejný záujem podľa osobitných predpisov
(§126 stav. zákona), ktorých stanoviská neboli záporné ani protichodné.
V zmysle ust. § 38 stavebného zákona má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú
sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, 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 o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho
k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach. V zmysle ust. §
66 ods. 6 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, dokladom potrebným na
územné konanie a stavebné konanie je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii
podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia
rádiového prenosu. Predmetné ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách bolo
navrhovateľom naplnené, keďže súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia
predmetnej líniovej stavby boli vyjadrenia jednotlivých známych dotknutých správcov sietí.
Požiadavky, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli vyhodnotené ako oprávnené, boli
zapracované do výrokovej časti rozhodnutia. Stavený úrad nezistil protichodné a zamietavé
stanoviská k umiestneniu stavby, ani dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia
o umiestnení stavby. V stanovenej lehote neboli predložená žiadne námietky k umiestneniu
stavby.
Rozhodnutím o umiestnení stavby podľa podmienok vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, či
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ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu či ohrozeniu práv a právom
chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto rozhodnutie doručuje aj formou verejnej
vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Košice a na internetovej stránke
tunajšieho úradu www.kosice.sk.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné, podľa ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia na Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, Košice.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Iveta Kramárová
vedúca referátu stavebného úradu

Správny poplatok vo výške 100,- € bol zaplatený podľa pol. č. 59 písm. a), 2 Sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:
1. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, Košice
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
4. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Košice, Letná 27, Košice
5. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby ktoré spĺňajú podmienky účastníkov
konania podľa ust. § 34 ods. 2 stavebného zákona sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky
Na vedomie:
6.
7.

MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice
OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
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MDVaRR SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika rezortu,
Štefánikova č.50/A, Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, ul. Hlavná č.25, Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského č.52, 041 26 Košice
11. VVS, a.s., závod Košice, ul. Komenského č.50, Košice
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č.44/b, 825 11 Bratislava
13. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská č.3, 042 92 Košice
14. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, Komenského č.7, Košice
15.
KR PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice
16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
17. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho č.14, Košice
18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
19. Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, ref. výstavby, Tr. SNP č. 48/A, Košice
20. Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, ref. dopravy, Tr. SNP č. 48/A, Košice
21. DPMK, a.s., Bardejovská 1, Košice
22. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského č.52,
041 26 Košice
23. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského č.52, 041 26 Košice
24. Okresný úrad Košice, odb. pozemkový a lesný, Zádielska 1, Košice
25. Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice
26. SMsZ, Rastislavova 79, Košice
27. MO SR, Agentúra správy majetku, Komenského č.39/A, Košice
28. MV SR, centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02
Košice
29. VEOLIA, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice
30. SLOVANET a.s., Werferova 3, Košice
31. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho č.10, Košice
32. ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Rampová 5, Košice
33. Delta ONLINE, spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice
8.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na
webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa
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