
    

  

 

 

 

 

 

                Košice, 30.9.2016                                                                

                                                                         A/2016/17589/III/PYT  

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu  podľa 

ust. § 37 stavebného zákona, po posúdení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých 

orgánov, na základe výsledkov konania vedeného v súlade s úst. § 35 - § 38 zákona 

 

v y d á v a 

 

podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov 

 

pre navrhovateľa: Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01, IČO: 36191400 

 

rozhodnutie o umiestnení  líniovej stavby 
 

„Telekomunikačná prípojka Zelená stráň“ v katastrálnom území Furča a Košická Nová Ves. 

Umiestnenie telekomunikačnej stavby sa týka intravilánu mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov a Košická Nová Ves na parcelách č. 1842, 1821/1, 1822/1, 1774/1, 1591/1, 2062/1 KN „C“ 

k.ú. Furča a parcelách č. 1657, 1639, 1210, 1250/3, 1250/4, 1158/30 KN „C“ k.ú. Košická Nová 

Ves. 

  

Základné údaje o stavbe: 

 

 Predložený návrh rieši umiestnenie stavby – optické prepojenie telekomunikačnej štruktúry 

investora. Trasa výkopov sa začína v existujúcej šachte pri bloku na rohu ulice Clementisova 

a Maurerova. Trasa podvrtaním križuje miestnu komunikáciu a potom sa tiahne v zeleni, prechádza 

popod most na ulici Ludvíka Svobodu a tesne za ním sa stáča vpravo do zelene smerom k ceste I/19 

na ul. Herlianska. Pri križovatke Ludvíka Svobodu a Herlianska navrhovaná trasa križuje riadeným 

podvŕtaním cestu I. triedy I/19. Za ňou sa navrhovaná trasa napája na existujúcu šachtu investora, 

v ktorej sa projektovaná trasa výkopov končí. Trasa optickej siete je navrhnutá vo výkopoch   
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v  nespevnených plochách vo voľnom teréne.  Spevnené plochy, chodníky a cesty je navrhnuté 

križovať pretláčaním a uložením do PE chráničiek. Celková trasa navrhovaných výkopov je 290 m. 

Podrobnejšie umiestnenie je zrejmé z  predloženej projektovej dokumentácie. 

 Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v návrhu umiestnenia líniovej stavby, ktorý 

je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  

Majetkovoprávne vzťahy: 

Navrhovateľ Antik Telecom, s.r.o., ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti 

elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa § 139 ods. 1 

písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z § 66 zákona č. 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu 

a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach za podmienok stanovených citovaným zákonom. 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného 

zákona a ust. § 4 vyhlášky  MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona určujú tieto podmienky: 

1.  Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Telekomunik, s.r.o., 

Klimkovičova 12, Košice, Ing. Štefanom Šipošom a podľa situácie spracovanej na podklade 

kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 

umiestnenia líniovej stavby nesmú byť uskutočnené bez súhlasu stavebného úradu.  

2.  Navrhovateľ je povinný  zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich 

správcov pred začatím stavebných prác, nepoškodiť ich a zabezpečiť ich ochranu a zároveň 

dodržať podmienky správcov a majiteľov podzemných vedení, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Pri uskutočňovaní stavby a pri súbehu a krížení s inými 

inžinierskymi sieťami dodržať STN EN 73 6005, STN EN 38 6415, STN EN 73 6822, dodržať 

platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.  

3. Navrhovateľ je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy a STN EN vzťahujúce sa 

na uvedené práce a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb na 

stavenisku. 

4. Navrhovateľ je povinný pri uskutočňovaní stavby zaistiť bezpečnosť pešej aj vozidlovej 

dopravy v dotyku so staveniskom a zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam. 

5. Navrhovateľ je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo ku spôsobeniu škody 

na cudzích nehnuteľnostiach  a majetku. Po realizácii stavby  uviesť nehnuteľnosti do 

pôvodného stavu a usporiadať s vlastníkmi pozemkov vzťah k pozemkom v zmysle § 139  ods. 

1 písm. b) stavebného zákona a § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

6. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienku uvedenú v stanovisku Krajského pamiatkového 

úradu Košice pod  č.  KPUKE-2016/15819-02/57766/DU dňa 27.7.2016:  

 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 Archeologickým ústavom SAV. 

7. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienku uvedenú v stanovisku Okresného úradu Košice, 

odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného pod  č.  OU-KE-OCDPK-

2016/031259-002 dňa 11.07.2016:  
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 akýkoľvek zásah do cestného telesa cesty I. triedy č. I/19 (I/50) žiadame prerokovať s naším 

úradom, 

 uvedená stavba sa dotýka záujmov cesty I. triedy č. I/19 (I/50), z toho dôvodu ste povinní 

pri krížení ciest požiadať Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) 

 v prípade, že pri realizácii prác budú mechanizmy stáť na uvedenej ceste, ste povinní 

požiadať náš úrad o čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie v zmysle § 7 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). V súvislosti s tým požiadať aj 

o určenie dočasného dopravného značenia 

8. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby nakladať s odpadmi zo stavebných 

činností v súlade s nasledujúcimi podmienkami uvedenými v záväznom stanovisku Okresného 

úradu Košice, z hľadiska odpadového hospodárstva vydaného pod  č.  OU-KE-OSZP3-

2016/034598-2 dňa 11.08.2016, najmä:  

 zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na 

inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak 

ako v súlade so zákonom o odpadoch, 

 držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, dodržať ust. § 77 zákona o odpadoch 

 stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 

spracovateľom týchto odpadov, 

 iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 

 nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 

 nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie 

respektíve zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

9. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať nasledujúce podmienky uvedené 

v záväznom stanovisku Okresného úradu Košice, z hľadiska ochrany a prírody krajiny 

vydaného pod  č.  OU-KE-OSZP3-2016/031204-2 dňa 14.7.2016, najmä:  

 pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody 

a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov 

a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality nielen počas 

realizácie stavebných prác, ale aj po ich ukončení, 

 okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému, alebo 

následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 

častí, resp. k ich odumretiu, 

 pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do 

koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín, 

 pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné: predmetné stavebné práce 

realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu 

a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby. Všetky používané 

mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana 

pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní. 

Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich 

príjazdových komunikáciách. 

 v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 
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10. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať nasledujúce podmienky uvedené 

v záväznom stanovisku Okresného úradu Košice, štátnej vodnej správy, vydaného pod  č.  OU-

KE-OSZP3-2016/031166-2 dňa 18.7.2016, najmä:  

- pri križovaní resp. súbehu podzemných sietí s novo ukladaným vedením dodržať príslušnú 

STN 73 6005 – priestorová úprava vedení technického vybavenia. O zakreslenie stavbou 

dotknutých inžinierskych sietí je nutné požiadať ich prevádzkovateľov. 

11. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku 

cestného správneho orgánu Mesta Košice vydaného pod č. A/2016/17136 dňa 27.07.2016: 

 pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejného priestranstva je potrebné 

samostatnou žiadosťou požiadať Mesto Košice, odd. výstavby, investícií a stavebného úradu 

o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením presného termínu realizácie 

prác, 

 pred začatím prác uzatvoriť s odd. výstavby, investícií a stavebného úradu, zmluvu na 

zvláštne užívanie komunikácie, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov,  

 v prípade potreby uzávierky komunikácie je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu 

dočasného dopravného značenia, spracovanú odborne spôsobilou osobou a schválenú 

Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, 

podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, podľa § 10 vyhlášky č. 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 priečneho prekopania miestnej komunikácie spätné úpravy realizovať na celej 

ploche prekopávky, v prípade pozdĺžneho prekopania komunikácie kryt opraviť v šírke 

jedného jazdného pruhu a v celej dĺžke prekopávky, pri pozdĺžnom prekopaní chodníkov 

kryt opraviť v celej jeho šírke a dĺžke prekopávky, pri odovzdávaní (komunikácií, 

chodníkov, spevnených plôch) prizvať zástupcu Mesta Košice, odd. výstavby, investícií 

a stavebného úradu, Tr. SNP 48/A, Košice, 

 vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách, 

 pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci 

ustanovení stavebného zákona a počas realizácie prác zabezpečiť dopravné značenie 

staveniska v zmysle platnej vyhlášky. 

12. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku 

Slovenskej správy ciest, ako majetkového správcu ciest I. tr. vydaného pod č. 

5687/2016/2320/21345-Sm dňa 22.7.2016: 

- S križovaním trasy optického kábla pod cestou I/19 realizovaným technológiou pretláčania 

kolmo na os cesty a s uložením kábla do chráničky v min. hĺbke 1,2 m od nivelety cesty po 

hornú hranu chráničky súhlasime. Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti 

min. 0,5 m za vonkajšie hrany telesa cesty (t.j. min. 0,5 m za vonkajšiu hranu cestnej 

priekopy, resp. min. 0,5 m za pätu cestného násypu). Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá 

tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. 

- V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť vzorový priečny rez cestou I. triedy v mieste 

križovania optického kábla pod cestou I/19 so zakótovaným šírkovým a výškovým 

usporiadaním (umiestnenie montážnych jám vo vzťahu k ceste, dĺžka chráničky, hĺbka jej 

uloženia a pod.) 
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- Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I. triedy a musia byť navrhnuté v súlade 

s STN 73 3050. Výkopová zemina ani iný stavebný materál nesmie byť skladovaný na 

vozovke cesty I/19 a prípadneé znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. 

- Všetky zásahy do telesa cesty I/19 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby požadujeme 

vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie (p. Bodnár 

0903403235) 

- v súlade s § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné 

pri križovaní optického kábla pod cestou I/19 požiadať Okresný úrad Košice, odb. cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, v Košiciach o povolenie na zvláštne 

užívanie cestnej komunikácie 

- konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi komunikáciami a účelovými 

komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi 

13. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku 

Mesta Košice vydaného pod č. C/2016/00221-4 dňa 3.8.2016: 

- Upozorňujeme, že v úseku križovatky Tr. arm. gen. L. Svobodu – Herlianska  v zmysle   

ÚPN-Z KNV a projektovej dokumentácie, plánovaná prestavba križovatky na svetelná  

a napojenie novej komunikácie k lokalite „Zelená stráň“. Prestavba križovatky má vydané 

stavebné povolenie a dokumentácia sa nachádza u investora stavby.  

-  Návrh trasy OK žiadame prispôsobiť tak, aby pri prestavby križovatky netvoril prekážku.    

Ak bude OK uložený v trase plánovanej výstavby, budeme žiadať jeho prekládku na náklady  

prevádzkovateľa siete. 

- Upozorňujeme že o prechod popod cestu tr. I/19 medzinárodného významu s označením   

E50 na Herlianskej ul. Požiadali traja ďalší prevádzklovatelia optických sietí, odporúčame 

preto zvážiť spoločný postup pri realizácii, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia 

komunikácie. 

- Pre prekopávkach v zeleni, žiadame trávnaté polchy upraviť, vykonať obnovu všetkých 

stavbou dotknutých trávnikov, terén prekopať, vyrovnať, odstániť zvyšky stavebného 

materiálu a zatrávniť, upravený terén odovzdať Správe mestskej zelene v Košickach. 

14. Navrhovateľ je povinný počas uskutočňovania stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku 

Mesta Košice vydaného pod č. A/2016/16839 dňa 13.7.2016: 

- počas výstavby rešpektujte príslušné STN, platné VZN mesta Košice a ochranné pásma 

jestvujúcich stavieb a verejných sietí, 

- podmienky pre možný zásah do verejných plôch si vyžiadajte od ich správcov, 

- výstavbou dotknutý terén upraviť do pôvodného stavu a počas výkopových prác zabezpečiť 

plynulý dopravný a peší prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam. 

15. Navrhovateľ dodrží podmienky Správy mestskej zelene v Košiciach uvedené v stanovisku č. 

2016/004991-102/Di zo dňa 28.7.2016, najmä: 

- písomne oznámiť SMsZ termín začatia prác v teréne, 

- prizvať technika zelene k obhliadke stavby na odsúhlasenie, 

- pri výkopových prácach nepoškodiť stromovú a kríkovú vegetáciu, trasu viesť tak aby bola 

dodržaná STN 83 7010, 

- po ukončení prác dotknutý terén dať do pôvodného stavu podľa podmienok pre úpravu 

zelene, ktorá tvorí prílohu vyjadrenia, 

- preberací protokol o odovzdaní upravenej zelene predložiť stavebnému úradu.                                                 

16. Navrhovateľ je povinný pri uskutočňovaní stavby zohľadniť všetky pripomienky, vyjadrenia, 

stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov,  ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi 
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17. V rámci spracovania realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky   

      pripomienky uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov   

      a organizácií, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

18. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma  

      v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí. 

19.V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri  

     nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a         

    vytyčovacích bodov. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

 

Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky ani zásadné 

pripomienky proti uskutočneniu predmetnej stavby. 

 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov konania podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona. 

Toto rozhodnutie  je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.  

 

Odôvodnenie: 
 

Navrhovateľ Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01, IČO: 36191400, zastúpený 

spoločnosťou Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, P.O. BOX D-27, Košice, podal dňa 19.7.2016, 

 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 

telekomunikačnej stavby „Telekomunikačná prípojka Zelená stráň“ na parcelách č. 1842, 1821/1, 

1822/1, 1774/1, 1591/1, 2062/1 KN „C“ k.ú. Furča a parcelách č. 1657, 1639, 1210, 1250/3, 

1250/4, 1158/30 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves. Predložený návrh rieši umiestnenie stavby – 

optické prepojenie telekomunikačnej štruktúry investora. Trasa výkopov sa začína v existujúcej 

šachte pri bloku na rohu ulice Clementisova a Maurerova. Trasa podvrtaním križuje miestnu 

komunikáciu a potom sa tiahne v zeleni, prechádza popod most na ulici Ludvíka Svobodu a tesne za 

ním sa stáča vpravo do zelene smerom k ceste I/19 na ul. Herlianska. Pri križovatke Ludvíka 

Svobodu a Herlianska navrhovaná trasa križuje riadeným podvŕtaním cestu I. triedy I/19. Za ňou sa 

navrhovaná trasa napája na existujúcu šachtu investora, v ktorej sa projektovaná trasa výkopov 

končí. Trasa optickej siete je navrhnutá vo výkopoch  v  nespevnených plochách vo voľnom teréne.  

Spevnené plochy, chodníky a cesty je navrhnuté križovať pretláčaním a uložením do PE chráničiek. 

Celková trasa navrhovaných výkopov je 290 m. Podrobnejšie umiestnenie je zrejmé z  predloženej 

projektovej dokumentácie. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie 

Tunajší stavebný úrad po preskúmaní žiadosti navrhovateľa oznámil dňa 9.8.2016, pod č. 

A/2016/17589/III/PYT, v súlade s ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona  § 18 ods. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),  začatie územného konania verejnou vyhláškou 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a vytýčil ústne pojednávanie spojené s 

miestnym zisťovaním na deň 6.9.2016. V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania, že 

námietky k umiestneniu stavby môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

neprihliadne a že v odvolacom konaní sa podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. 
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Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 6.9.2016, stavebný úrad prejednal predložený 

návrh podľa § 34 – 38 stavebného zákona a posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 

stavebného zákona, najmä z hľadiska vplyvu na životné prostredie, podmienka bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dopravné podmienky a podmienky ochrany prírody a krajiny a zistil, že 

navrhovaná stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanoveným v § 47 

- § 53 stavebného zákona   účastníci konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky proti 

umiestneniu predmetnej stavby.  

Navrhovateľ doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu 

územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej líniovej stavby.  

Tunajší úrad taktiež uvádza, že navrhovateľ ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo 

službu v oblasti elektronických komunikácií má k pozemkom (stavbám) dotknutým predmetnou 

navrhovanou stavbou 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 v znení neskorších právnych predpisov oprávňujúce ho 

k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach. Vzhľadom na to, 

v konaní o umiestnení takejto stavby  súhlasy  vlastníkov  pozemkov,  cez  ktoré bude prechádzať 

verejná telekomunikačná sieť, sa nevyžadujú. V ust. § 66 ods. 1 a 2 zákona č. 351/2011 Z.z. sú 

zároveň upravené povinnosti  poskytovateľa siete a v ods. 3, 4 a 5 aj oprávnenia vlastníkov 

nehnuteľností, obmedzenia užívania cudzích nehnuteľností z titulu zriadenia stavby a prípadný 

spôsob riešenia nezhôd. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa citovaného zákona sú 

vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. 

Tunajší stavebný úrad posudzoval predložený návrh na umiestnenie navrhovanej stavby 

podľa ust. § 37 stavebného zákona, v spojení s ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podľa 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 a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o 

životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Vyjadrenia 

dotknutých orgánov a organizácií nie sú záporné ani protichodné. Oprávnené požiadavky, 

pripomienky pre spracovanie projektovej dokumentácie (realizáciu stavby), vyplývajúce z ich 

písomných vyjadrení ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí, tunajší 

stavebný úrad zosúladil a zakotvil do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu 

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Na 

ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil 

námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby.  

Rozhodnutím o umiestnení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, 

či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania nad prípustnú mieru. 

Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do 

podmienok tohto rozhodnutia.    

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods.2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. 
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Poučenie: 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní         

v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto 

Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 
Toto rozhodnutie sa v súlade s  § 42 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s 

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov doručuje formou verejnej vyhlášky a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ Košice – Košická Nová Ves a Dargovských 

hrdinov,  úradnej tabuli stavebného úradu a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk, 

spolu so situačným výkresom umiestnenia stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jarmila V I R B O V Á 

                                                                                          vedúci referátu stavebného úradu 

 

 

 

Správny poplatok vo výške 100 eur (slovom sto eur) bol navrhovateľom zaplatený v zmysle 

pol. 59 písm. a)  bod 2 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č.145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov.  

 

 

  

Doručí sa: 

1. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 

2. Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, P.O. BOX D-27, 042 07 Košice 

3. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A,  Košice 

4. TECH-CAR, s.r.o., Raketova 1, Košice 

5. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú 

k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom 

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 

ods. 2 stavebného zákona tak, že toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli tunajšieho úradu, príslušnej mestskej časti a na internetovej stránke www.kosice.sk.  

 

Na vedomie: 
 

1. MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice 
2. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice 
3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
4. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

5. MDVaRR SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika rezortu, 

Štefánikova č.50/A, Košice  
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6. Krajský pamiatkový úrad Košice, ul. Hlavná č.25, Košice 

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského č.52, 041 26 Košice 

8. Slovak Telekom, a.s.,  

9. VVS, a.s., závod Košice, ul. Komenského č.50, Košice 

10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č.44/b, 825 11 Bratislava 

11. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská č.3, 042 92 Košice 

12. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, Komenského č.7, Košice 

13. KR PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice 

14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

15. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho č.14, Košice 

16. Orange Slovensko, a.s., Prievozská č.6/A, 821 09 Bratislava                                                      

17. Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, ref. dopravy, Tr. SNP č. 48/A,  Košice 

18. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského č.52, 041 

26 Košice 

19. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského č.52, 041 26 Košice 

20. Okresný úrad Košice, odb. pozemkový a lesný, Zádielska 1, Košice 
21. Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice 
22. MO SR, Agentúra správy majetku, Komenského č.39/A, Košice  

23. MV SR, centrum podpory Košice, odd.  telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02 

Košice 

24. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

25. SLOVANET a.s., Werferova 3, Košice 

26. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho č.10, Košice 

27. ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Rampová 5, Košice 
 

 

Prílohy: 

1 x situácia umiestnenia stavby 

 

 

Vybavujúci: Mgr. Pytelová, tel. 055/6419 532 
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