MK/A/2018/09519-03/II/PER
Košice 9. máj 2018

ROZHODNUTIE
Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia
návrhu zo dňa 21.02.2018 podanom na tunajšom úrade navrhovateľom spoločnosťou Orange
Slovensko, a.s., Metodova ul. č. 8, Bratislava, IČO : 35 697 270, v konaní zastúpená
splnomocneným zástupcom : M-TEL, s.r.o., Južná trieda č. 74, Košice, po jeho preskúmaní
v súlade s ust. § 36-38 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku
uskutočneného konania, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
orgánov rozhodol takto :
podľa ust. § 39 a § 39 a/ stavebného zákona a v súlade s ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust.
§ 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„FTTH Košice – Luník 8“ tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby,
spracovaného na podklade kópie z katastrálnej mapy kat. úz. Terasa v Košiciach, ktorá tvorí
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia,

pre navrhovateľa :

Orange Slovensko, a.s., Metodova ul. č. 8, Bratislava, IČO :
35 697 270, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom : M-TEL,
s.r.o., Južná trieda č. 74, Košice.

Popis a umiestnenie stavby :
Trasa optickej siete začína s napojením na servisný bod SP1 na Popradskej ulici
umiestneného na pozemku reg. KN-C parc. č. 4810/1, kat. úz. Terasa, ktorý je napojený na
jestvujúcu sieť spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,. Trasa prechádza na Mikovíniho ulicu
a napája bytové domy č. 2 a 4. Vedľajšia trasa odbočí a napája areál na Popradskej ul. č. 88.
Hlavná trasa pokračuje po Mikovíniho ulici a napája rodinné domy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11.

Vedľajšia trasa prechádza z ul. Mikovíniho na Stodolovu, kde napája priľahlé bytové domy na
č. 1 a 3 na Stodolovej ulici a následne napája bytové domy na Petzvalovej ulici č. 15, 13, 11,
9, 7, 5, 3, 1 na jednej strane a bytové domy č. 17, 19, 23, 21, 25, 27, 29 a 31 na druhej strane.
Hlavná trasa pri bytovom dome č. 13 na Mikovíniho ulici odbočí a napojí areál na Popradskej
ul. č. 90 a pokračuje ďalej po Mikovíniho ulici. Pred bytovým domom na Mikovíniho ulici
časť prechádza na Hellovú ulicu kde napojí bytové domy č. 7, 5, 3 a 1. Pri bytovom dome na
Mikovíniho ulici. č. 37 časť trasy prechádza na druhú stranu a napája bytové domy č. 24, 22,
18, 20, 14, 16, 10 a 12. Hlavná trasa pokračuje ďalej po Mikovíniho ulici po bytový dom č.
53, kde opäť vedľajší rozvod prechádza na druhú stranu napája bytové domy č. 26 a 28
a následne ďalej pokračuje č. 59 Trasa následne pokračuje na Petzvalovú ulic od bytového
domu č .61. Pred domom č. 57 vedľajšia rozvod odbáča a napája bytové domy na Mikovíniho
ulici č. 30, 32, 34, 36, 38 a 40. Hlavná trasa ďalej pokračuje po bytový dom č. 33 na
Petzvalovej ulici, kde sa rozvod delí a jedná časť napája bytové domy na Mikovíniho ul. č.
48, 46, 44, 42 a druhá budovu školy na Petzvalovej ul. č. 4. Budova na Jedlíkovej ulici č. 5 sa
napojí z nového servisného bodu SP2 umiestneného na pozemku reg. KN-C parc. č. 4900, kat.
úz. Terasa, napojeného na jestvujúcu optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko a.s., na
Jedlíkovej ulici. Napojenie budov na Jedlíkovej ul. č. 11 a 15 sa navrhuje cez nový servisný
bod SP3 napojený na jestvujúcu sieť Orange Slovensko a.s., na pozemku regk KN-C parc. č.
4775/1, kat. úz. Terasa. Trasa bude kopírovať Jedlíkovú ulicu s následným odbočením
k stavbám. Nová optická sieť dĺžky 3300 m, je navrhnutá z dvoch HDPE rúr priemeru 40 mm
s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8 a jednou rezervnou rúrou HDPE
priemeru 40 mm.

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.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu 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 :
1.

2.

Stavba bude umiestnená v súlade s priloženou situáciou umiestnenia stavby
vypracovanou autorizovaným projektantom : Ing. Richard Nagy, reg.č. 5679*A2, ktorá
tvoria nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle
ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj
v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska
bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade
s požiadavkami vyhl. MŽP SR 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.
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Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade
s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o
energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, č. 610/2003
Z.z. o elektronických komunikáciách v ich platnom znení, technickými normami
a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
4. 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.
5. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
6. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných
a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a
charakteru.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Mesta Košice, č.
MK/A/2017/23625, zo dňa 18.12.2017 :
 križovanie chodníkov a komunikácií riešiť bezvýkopovou metódou
 výstavbou dotknutý terén upraviť do pôvodného stavu a počas výkopových prác
zabezpečiť plynulý dopravný a peší prístup k jednotlivým parcelám
 rešpektovať podmienky správcu mestského majetku – Správa mestskej zelene v
Košiciach
11. V zmysle vyjadrenia SPP- distribúcia, a.s. č. TD/NS/0005/2017/Uh zo dňa 03.01.2018
navrhovateľ zabezpečí:
 stavebník zabezpečí prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti
z dôvodu potreby ich prevádzkovania
 pred začatím zemných prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských zariadení,
3.
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12.

13.

14.

15.

 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.,
 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
 nesmie sa 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 nevej úrovne terénu,
 dodržať ustanovenia zákona o energetike v jeho platnom znení,
 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.
V zmysle vyjadrenia VVS, a.s. č. 530/2018/Ing. Voj.. zo dňa 29.12.2017 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
V zmysle vyjadrenia VSD, a.s. č. 27853/2017 zo dňa 21.12.2017 navrhovateľ zabezpečí:
 rešpektovať zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení
 odkryte vedie zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu a previsu
 pred zasypaním odkrytých vedení VSD a.s., prizvať zástupcu spoločnosti, kvôli
kontrole nepoškodenia vedenia
 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
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti UPC
BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., č. 82/2018, zo dňa 13.12.2017 :
 projektovú dokumentáciu vypracovať tak, aby boli dodržané ochranné pásma podľa
ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN
 pri križovaní siete tesných súbehoch, budovaní spevnených plôch chrániť siete UPC
žľabovaním
 v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky
 pri realizácií zabezpečiť všetky účinné ochranné opatrenia podľa vyššie uvedeného
stanoviska
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti ANTIK
Telecom s.r.o., č. 1116/12/2017, zo dňa 12.01.2018 :
 pri križovaní alebo súbehu s novo ukladanými inžinierskymi sieťami dodržať min.
vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005
 pri križovaní a súbehu s plánovaným výkopom zabezpečiť vedenie proti vzniku
previsu
 odkryté vedenie zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu
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16.

17.

18.

19.

 projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany prípadne
prekládky predložiť na odsúhlasenie
 v okolí káblov 3 m je potrebný ručný výkop a iné
Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. k podzemným
rozvodom a zabezpečiť nasledovné:
 pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy
telekomunikačného zariadenia priamo na povrchu terénu
 dodržiavať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
 dodržiavať všeobecné podmienky ochrany SEK
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti
Dopravného podniku mesta Košice, a.s., č. 4954/2017/UTaU-IL, zo dňa 03.01.2018 :
 pred začatím výkopových prác presne vytýčiť trasu podzemného vedenia verejného
osvetlenia
 dodržiavať „Všeobecné podmienky pre práce v ochrannom pásme“
Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Mesta Košice, ref.
dopravy, č. MK/A/2018/05876, zo dňa 02.01.2018 :
 pred začatím uskutočňovania stavby samostatnou žiadosťou požiadať Mesto Košice,
oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP, o súhlas na zvláštne užívanie
verejného priestranstva s určením presného termínu realizácie prác,
 pred začatím prác uzatvoriť s Mestom Košice, oddelenie výstavby, investícií,
stavebného úradu a ŽP, zmluvu na zvláštne užívanie komunikácie, podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
 v prípade uzávierky chodníkov z dôvodu stavebných prác osadiť zábrany
a dopravných zariadení
 v prípade potreby uzávierky komunikácie, predložiť Mestu Košice, referátu dopravy
projekt dočasného dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou
a schválený Krajským dopravným inšpektorátom KRPZ v Košiciach, podľa § 7
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
podľa § 10 vyhlášky 35/1984 Zb.,
 spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené
v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu,
 v prípade prekopania komunikácie kryt opraviť v šírke min. 1,5 m a v celej dĺžke
prekopávky
 pri odovzdávaní prizvať zástupcu Mesta Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného
úradu a ŽP
Pri realizácii stavebných prác navrhovateľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov
a pomôcok musia dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení
stavebných prác. Navrhovateľ je ďalej povinný :
 rešpektovať prítomné dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému
alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných
a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu,
 všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí
byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako
pri činnostiach tak pri parkovaní,
 plánovanú trasu výkopov v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín
a navážku vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín
 v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným výkopom alebo pretláčaním
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20.

21.

22.

23.

24.

 dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a rešpektovať STN 83
7010
 v prípade výrubu stromov alebo krovia je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán
ochrany prírody.
Navrhovateľ je povinný dodržať nasledujúce podmienky :
 zakazuje sa podľa ust. § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uložiť, alebo ponechať
odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo
znehodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 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 stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
V súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Košice, zo dňa 08.11.2017,
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.
Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené
užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
a chodcov.
V súlade s ust. zákona o elektronických komunikáciách, navrhovateľ upovedomí
vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred
pred začatím výkopových prác.
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.
Nestratí však platnosť, ak v jeho lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie
stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj
pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Účastníci konania v stanovenej lehote nepodali žiadne námietky ani pripomienky
k umiestneniu stavby.
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Odôvodnenie
Dňa 21.02.2018 podala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova ul. č. 8, Bratislava,
IČO : 35 697 270, v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosťou : M-TEL,
s.r.o., Južná tireda č. 74, Košice, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTH Košice – Luník 8“. Nová optická sieť dĺžky
3300 m, je navrhnutá z dvoch HDPE rúr priemeru 40 mm s predinštalovanými siedmimi
mikrotrubičkami 10/8 a jednou rezervnou rúrou HDPE priemeru 40 mm.
V zmysle ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, navrhovateľ v návrhu uviedol opis prebiehajúcich hraníc územia.
Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí
a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Po preskúmaní návrhu stavebný úrad zistil, že predložený návrh je dostatočným
podkladom pre jeho posúdenie. Na základe toho podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona
oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom č. MK/A/2018/09519-02/II/PER, zo dňa 12. marca 2018 a návrh dňa 13. 04. 2018
ústne prerokoval. Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34
stavebného zákona.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného
konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená po
dobu 15 dní na úradnej tabuli pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice a na
internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude
prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby
a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní
doložené.
Na ústnom pojednávaní nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému
upravenému návrhu umiestnenia stavby.
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. S ohľadom
na uvedené, v územnom konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré
bude prechádzať verejná telekomunikačná sieť, sa nevyžadovali.
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
podnikov.
Navrhovateľ doložil 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. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bol priložený situačný výkres
umiestnenia stavby spracovaný na podklade kópie z katastrálnej mapy.
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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
aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.
Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 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.
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.
Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a
vyjadrení dotknutých orgánov a rozhodnutí o námietkach účastníka konania, vyhovel návrhu
vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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 v lehote l5 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad Mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr.
SNP č. 48/A, Košice. Preskúmanie rozhodnutia súdom upravuje osobitný predpis.

Ing. Jarmila Virbová
vedúca referátu stavebného úradu
Správny poplatok vo výške 100 € bol uhradený navrhovateľom podľa položky č. 59 písm. a)2.
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
V súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní v platnom znení sa toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby doručuje
účastníkom konania aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli
pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice a na internetovej stránke tunajšieho
úradu www.kosice.sk.
Rozhodnutie sa doručí :
1. M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
3. Formou verejnej vyhlášky sa oznámenie doručuje ostatným účastníkom konania –
právnické a fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky účastníkov konania podľa ust. § 34
ods. 2 stavebného zákona (právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
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práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane vlastníkov susedných pozemkov a stavieb,
ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) – osoby s vlastníckym alebo iným právom
k pozemkom a stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb v trase navrhovaného
vedenia

Na vedomie :
4. Mestská časť Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
6. Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice
7. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice
8. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
9. KRPZ v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice
10. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Odd. oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, OH, Komenského č. 52, Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, ŠSOPaK, Komenského č. 52, Košice, Komenského 52, Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice
14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
15. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
18. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14, Košice
20. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
21. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
22. Delta OnLine spol. s.r.o, Pri salaši 2, Košice
23. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
24. TEKO a.s., Teplárenská 3, Košice
25. TEHO, s.r.o., Komenského 7, Košice
26. ELTODO Osvetlenie, s.r.o., Rampová 5, Košice
27. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice
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