
 

Obec Spišský Hrušov 
Stavebný úrad 

053 63 Spišský Hrušov 216 
Číslo: 355/2018/UR-SU                                     v Spišskom Hrušove, dňa 02.04.2019 
 
 
 
Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8 
821 08 Bratislava 
IČO: 35 697 270 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

Obec Spišský Hrušov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, na 
základe určenia Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP2-
2018/043831 zo dňa 09.10.2018, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými 
orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, 
zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.  
 Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, stavebný úrad vydáva 
 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

„Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0368KO Jamník“ 
na pozemkoch v kat. území Spišský Hrušov a Chrasť nad Hornádom, 

 
v k.ú. Spišský Hrušov parc.č.: KN-C 915 (KN-E 1065), KN-C 951 (KN-E 1062, 1044), KN-C 1019 a  
v k.ú. Chrasť nad Hornádom parc. č.: KN-C 553/9 (KN-E 553/2, 553/3, 553/4, 553/101),  KN-C 556/1  
(KN-E 556/1), KN-C 557/40 (KN-E 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/24, 
557/101, 1-1044/2), KN-C 557/64, 
 

pre navrhovateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270,  
                               v zastúpení spoločnosťou M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961.   
 

Popis stavby: 
Cieľom stavby je napojenie existujúcej základňovej stanice Orange 0368KO Jamník umiestnenej na 
pozemku parc. č. KN   557/64 v k. ú. Chrasť nad Hornádom na optickú sieť. Táto líniová stavba dĺžky cca    
1180 m začína od nového servisného bodu SP vybudovaného na existujúcej regionálnej trase optického 
kábla na pozemku parc. č. KN-C 915 (KN-E 1065) v k.ú. Spišský Hrušov, ktorý bude realizovaný za 
križovatkou cesty II/536 s cestou III/3243,  s odstupom 27,60 m od kraja vozovky cesty II/536. Od bodu 
napojenia SP navrhovaná trasa bude križovať cestu II/536 v cestnom km 10,424 na pozemku parc. č. KN-C 
1019 v k.ú. Spišský Hrušov, následne bude  pokračovať v trávnatom poraste v súbehu s cestou III/3243 na 
pozemku parc.č. KN-C 951 (KN-E 1062, 1044) v k.ú. Spišský Hrušov, po dĺžke 520 m prejde do 
katastrálneho územia Chrasť nad Hornádom. Trasa bude vedená po ľavej strane cesty III/3243 na pozemkoch 
parc. č. KN-C 557/40, 556/1  a 553/9 v k.ú. Chrasť nad Hornádom, v úseku cca 880 m, na pozemku parc. č. 
KN-C 553/9 (KN-E 553/101) odbočí doľava a bude pokračovať po pozemkoch parc. č. KN-E 553/101, 556/1 
a KN-C 557/40 ( KN-E 557/101) v dĺžke cca 300 m k základňovej stanici umiestnenej na pozemku parc. č. 
KN-C 557/64 v k.ú. Chrasť nad Hornádom, kde bude ukončená v novom ODF v existujúcom MW kabinete. 
Trasa výkopu je navrhovaná v zeleni vo výkope rozmerov 0,9 x 0,35 m (hĺbka x šírka), križovanie cesty je 
navrhované riadeným mikrotunelovaním s ochranným potrubím DN 110, ktoré bude presahovať 1,0 m za 
hranicu cestného telesa na obe strany v minimálnej hĺbke 1,5 m pod úrovňou nivelety vozovky. 
Do výkopu sa uloží jedna HDPE rúra priemeru 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 
10/8mm a dve rezervné HDPE rúry s priemerom 40mm. V servisnom bode SP sa vzájomne prepoja 
mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie základňovej stanice sa do 
jednej trubičky v HDPE rúre zafúkne 12 vláknový optický minikábel, od existujúcej optickej spojky do 
nového ODF umiestneného v základňovej stanici.  
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Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1.  Umiestnenie stavby sa zrealizuje tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácie pre územné 
konanie, ktorú vyhotovil Ing. Richard Nagy, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5679*A2.  

2.    Pri umiestnení a uložení optického kábla musia byť rešpektované jestvujúce inžinierske siete a dodržané 
najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v zmysle STN 38 6413, 
STN 38 6415, STN 73 6005, STN 33 4050, TPP 702 01, TPP 702 02 a ďalších súvisiacich noriem a 
predpisov.  

3. Pri krížení, súbehu a v blízkosti existujúcich verejných vedení a ich ochranných pásiem je nutné 
vykonávať ručný výkop a jestvujúce vedenia zabezpečiť technickými prostriedkami proti vzniku 
previsu, nedovoleného priehybu a proti mechanickému poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich 
podzemných vedení je možné ich zasypať len so súhlasom príslušného správcu, ktorého je nutné prizvať 
na skontrolovanie neporušenosti vedenia. Investor stavby zodpovedá za prípadné škody na vedeniach 
a ich odstránenie bude vykonané na náklady investora. 

4.    Pred začatím stavby je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie polohy všetkých jestvujúcich podzemných 
vedení a pri výstavbe rešpektovať podmienky ich správcov. 

5.  Pri príprave projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je potrebné zohľadniť podmienky  
dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, dodržať ustanovenia platných právnych 
predpisov a STN, ochranné pásma  existujúcich aj uvažovaných inžinierskych sieti. Je nutné vyžiadať si 
informácie o umiestnení podzemných inžinierskych sietí a ich presné vytýčenie na terén, zosúladiť 
prípadne strety záujmov. 

6.   Stavba musí byť uskutočňovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby a 
výstavbu v zmysle stavebného zákona, s požiadavkami požiarnej ochrany, základnými zákonnými 
ustanoveniami na úseku hygieny, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a všetkými platnými  
právnymi predpismi a technickými normami. 

7.   Počas realizácie stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako 
aj ochranu životného prostredia. 

8.  Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia smerujúce        
k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov. 

9.    Projektované káble a multirúry budú vo voľnom teréne v zastavanom území uložené vo výkope hlbokom 
minimálne 0,9 m. Kábel bude umiestnený na pozemkoch tak, aby miera obmedzenia užívania 
pozemkoch bola čo najmenšia. 

10.  Stavebník môže realizovať stavbu na pozemkoch s ornou pôdou, kde sa vykonáva poľnohospodárska 
činnosť výlučne v období vegetačného pokoja pestovaných poľnohospodárskych plodín a to:  

      od 15.8.2019 do 30.9.2019 po zbere úrody a pred sejbou ozimín.  
11. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciach“), najme ustanovenie    
§ 66  týkajúci sa práv  a  povinností zriaďovateľa sietí k cudzím nehnuteľnostiam. Investor upovedomí 
o začatí výkopových prác vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 
dní vopred.  (známy užívatelia pozemkov: Jozef Hovanec, bytom 053 63 Chrasť nad Hornádom 19,  
BLAUMONT, s.r.o., Brunské 471, 083 21 Markušovce – tel .čísla: 0908975539, 053/4498101).  

12.   Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v 
dôsledku výkonu práv podniku podľa § 66 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách obmedzený v 
obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v 
príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak 
toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je 
každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si 
nároku v príslušnom podniku. 

13.   Stavebník je povinný po realizácii stavby uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a písomnou formou 
odovzdať užívané pozemky ich vlastníkom za účasti užívateľov pozemkov. 

14.   Stavebník je povinný po realizácii stavby usporiadať s vlastníkom vzťah k pozemkom v zmysle § 139 
ods. 1 písm. b) stavebného zákona a podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách podať 
návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti – zriadenie vecného bremena na slúžiacich 
pozemkoch.    

15.   Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 
vstupovať na stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho 
stavebného dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali 
život osôb, resp. ich zdravie v súlade s ustanovením § 100 písm. a) a b) stavebného zákona. 
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16. V prípade, že stavebník nevyužije vymedzené územie na určený účel v lehote troch  rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona stráca 
územné rozhodnutie platnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na  
žiadosť navrhovateľa, pokiaľ ju podal pred uplynutím lehoty. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre 
právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov  konania. 

17. Navrhovaná stavba je klasifikovaný ako líniová stavba podzemného vedenia elektronickej 
komunikačnej siete. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani 
ohlásenie. 

 

Podmienky vyplývajúce so stanovísk dotknutých orgánov:  
1.    Podľa stanoviska Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkového a lesného odboru č. OU-SN-

PLO-2018/006458-3-Ku zo dňa 14.5.2018:  
-  nakoľko pri realizácii stavby dôjde k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky zámer v trvaní do 1 roka (pri ukladaní kábla), je investor stavby  povinný dodržať  
§ 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, t. j. pred zahájením prác na 
poľnohospodárskej pôde požiadať o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely v trvaní do l roka (vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu).  

 

2.   Podľa záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2018/9815-02/47023/HT 
zo dňa 13.6.2018: 

- -  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.  

-  

3.  Podľa vyjadrenia Okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, okresného 
dopravného inšpektorátu č. ORPZ-SN-ODI-3-035/2018 zo dňa 15.05.2018: 
-  najneskôr 1 mesiac pred začatím stavebných prác je stavebník povinný predložiť návrh regulácie 
dopravy prenosným zvislým dopravným značením v závislosti od miery zásahu do cesty, resp. od miery 
zvláštneho užívania cesty II/536 a cesty III/3243 v k.ú. Spišský Hrušov a k.ú. Chrasť nad Hornádom. 
 

4.   Podľa vyjadrenia Správy ciest KSK č. IPU-2018/1875-4292-2 zo dňa 18.6.2018: 
4.1.  Na ukladanie vedení do telesa cesty a jej súčastí sa vzťahuje § 18 zákona č. 13 5/1961 Zb.  

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  
4.2. Trasu optického telekomunikačného kábla v súbehu s cestou žiadame situovať mimo  

cestného telesa dotknutej cesty s výnimkou kríženia ciest pretláčaním a to za vonkajšou  
hranou cestnej priekopy a zároveň vo vzdialenosti min. 3,00 m od objektov priepustu.  

4.3.  Stavebník pred začatím stavebných prác v cestnom telese v dostatočnom predstihu požiada 
príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - pretláčanie.  

4.4.  Min. 15 dní pred začiatkom stavebných prác vykonávaných okolo ciest a v ich blízkosti  
žiadame oznámiť majetkovému správcovi cesty – Správe ciest KSK, stredisko Spišská Nová Ves.  

4.5.  Štartovacia a cieľová jama na vykonanie pretlaku bude umiestnená mimo cestného telesa  
dotknutej cesty tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a nebola ohrozená stabilita  
komunikácie.  

4.6.   Ochranné potrubie pri riadenom mikrotunelovaní cesty bude presahovať 1 m za hranicu cestného 
telesa na obe strany, v minimálnej hĺbke 1,5 m pod úrovňou nivelety vozovky.  

4.7. Stavebník je zodpovedný za práce vykonávané na cestnom pozemku a v blízkosti  
dotknutej cesty.  

4.8.  Pri uskutočňovaní stavby je možné použiť iba výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z.  
o stavebných výrobkoch o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

4.9. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas ich vykonávania nebola prerušená cestná  
premávka a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na dotknutej ceste.  

4.10.  Zemina z výkopu nesmie byť uložená v hlavnom dopravnom priestore a cestnom príslušenstve 
(rigol, cestná priekopa, dažďová vpust atď.).  

4.11. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k znečisteniu vozovky a k poškodeniu cestného 
telesa a jeho súčastí a nebola ohrozená stabilita komunikácie. Nadmerné znečistenie vozovky je 
potrebné neodkladne odstrániť a okolie cesty musí byť uvedené do požadovaného stavu.  

4.12. Pri uskutočňovaní stavby v blízkosti dotknutej cesty zemina z výkopu nesmie byť uložená na 
vozovke a odvodňovacích zariadeniach (rigoloch, cestných priekopách, priepustoch atď.). Na 
vozovke nesmie byť uskladnený žiadny stavebný materiál.  
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4.13. 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 (TP) opravu vykonať na vlastné náklady.  

4.14. Stavebník v mieste zásahu do cestného telesa cesty poskytuje na kvalitu vykonaných prác  
záruku 5 rokov odo dňa ukončenia prác. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník 
zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním 
realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom 
telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade 
vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.  

4.15. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené tretím osobám,  
ktoré by mohli vzniknúť počas uskutočňovania stavebných prác a po ich ukončení  v stanovenej 
záručnej lehote.  

4.16. V prípade budúcej opravy úseku cesty dotknutej touto stavbou, v rámci predprojektovej prípravy 
stavby a pred začatím stavebných prác na oprave dotknutého úseku cesty, pri ktorej by mohlo 
dôjsť k poškodeniu vedenia, stavebník, vlastník resp. podzemného vedenia umiestneného v 
cestnom telese, v súlade s 18 ods. 14 cestného zákona, je povinný na výzvu vlastníka alebo 
správcu dotknutej pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy 
vedenia a odborný dozor bezplatne.  

4.17. Po ukončení stavby stavebník doručí majetkovému správcovi dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie stavby (v dotyku s cestou) v elektronickej podobe.  

4.18. Povinnosti uvedené v tomto stanovisku sa vzťahujú aj na právnych nástupcov navrhovateľa - 
stavebníka.  

 

5. Podľa vyjadrenia Košického samosprávneho kraja č. 6661/2018/OSM-33969 zo dňa 31.10.2018: 
5.1.   Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady 

bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.  
5.2.  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.  

5.3.  Investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali 
bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov. 

5.4.    Pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií 
o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku v mieste uloženia stavby 
môžu nachádzať.  

5.5.    Na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k 
ich znečisteniu, ani k ich poškodeniu, prípadné ich znečistenie odstráni bezodkladne investor na 
vlastné náklady, prípadné ich poškodenie odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na 
vlastné náklady.  

5.6.    Investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu 
č. IPU-2018/1575-4292-2 zo dňa 18.06.2018.  

5.7.    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.  

5.8.    Investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutého pozemku a ciest v dôsledku 
porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou 
stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto vyjadrení i v dôsledku neodborne 
prevedených prác.  

5.9.    Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa pozemku a ciest je 
potrebné odsúhlasiť so správcom.  

5.10. V prípade, že stavba na uvedených pozemkoch bude realizovaná vo verejnom záujme, tzn. že v 
zmysle ustanovenia § 66 ods. 2) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v 
znení neskorších predpisov vznikne zákonné vecné bremeno, je investor povinný ukončenie 
stavby bezodkladne oznámiť správcovi a KSK predložiť geometrický plán na vyznačenie 
vecného bremena overený príslušným okresným úradom za účelom uzatvorenia dohody o 
náhrade za zriadenie vecného bremena; znalecký posudok na stanovenie hodnoty vecného 
bremena vrátane náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti bude zabezpečovať KSK 
s tým, že náklady na jeho vyhotovenie budú pripočítané k dohodnutej výške odplaty.  
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6.  Podľa záväzného stanoviska  Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií č. OU-SN-OCDPK-2018/012290 zo dňa 5.11.2018 a záväzného stanoviska 
č. OU-SN-OCDPK-2019/005814 zo dňa 01.04.2019: 
6.1.   Počas vykonávania prác nesmie byť na uvedenej ceste skladovaný žiadny stavebný materiál.  
6.2.   Pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí 

dotknutých predmetnou výstavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu 
je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií.  

6.3.   Uskutočnením stavby nesmie byť ohrozená cesta II. triedy a bezpečnosť premávky na nej a to 
hlavne ich technickým spracovaním alebo umiestnením.  

6.4.  Žiadateľ zabezpečí, aby pri činnostiach súvisiacich s realizáciou zámeru neboli znečistené 
pozemné komunikácie ani susedné nehnuteľnosti.  

6.5.   V prípade, že pri stavebných prácach súvisiacich s uvedenou stavbou dôjde k obmedzeniu  
premávky na niektorej z uvedených ciest, či už pohybom pracovných strojov, pracovníkov alebo 
inou súvisiacou činnosťou, stavebník je povinný požiadať tunajší správny orgán aj o čiastočnú 
uzávierku príslušnej cesty v zmysle §7 ods. 1) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciach v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), so súhlasom OR PZ - 
ODI Spišská Nová Ves a SC KSK stredisko Spišská Nová Ves, včítane určenia prenosného 
dopravného značenia s doložením príslušných dokladov v zmysle cestného zákona.  

6.6.    Priestor po vykonaných stavebných prácach spolu s plochami dotknutými stavbou bude stavebne 
upravený. Zrealizuje sa úprava priestoru a plôch terénnymi úpravami a upravený povrch bude 
zatrávnený.  

6.7.    Realizovanými úpravami nesmie dôjsť k zmene odtokových pomerov v okolí cestného telesa, 
zosúvaniu resp. splavovaniu pôdy na pozemnú komunikáciu.  

6.8.    Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené vo vyjadreniach Správy ciest KSK stredisko 
Spišská Nová Ves č. IPU- 2018/1575-4292-2 zo dňa 18.06.2018 a ORPZ ODI Spišská Nová Ves 
č. ORPZ-SN-ODI-3-035/2018 zo dňa 15.05.2018.  

6.9.   Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť stanovené podmienky, 
ak si to vyžiada verejný záujem.  

 

 7.  Podľa vyjadrenia Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 
OU-SN-OSŽP-2018/006493 zo dňa 15.5.2018: 
7.1.    Pri realizácii stavebných prác dodržiavať základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane 

prírody a krajiny a ochrane drevín.  
7.2.    Zabezpečiť, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín.  
7.3.    Zabezpečiť, aby sa na odkrytej zemine pri výkopových prácach, ako aj po ich ukončení 

nezachytávali invázne druhy rastlín. V prípade ich výskytu je potrebné zo strany stavebníka ich 
okamžite odstrániť.  

7.4.    Výkopové práce pri realizácii predmetnej stavby uskutočňovať čo najšetrnejším spôsobom  
a tak, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii širšieho okolia a susedných pozemkov.  

 

8.  Podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné 
prostredie č. OU-SN-OSZP-2018/012545-2 zo dňa 8.11.2018: 
8.1.    Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov 
v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z. . Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca 
povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z.z.. 

8.2.    Vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
365/2015  Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

8.3.  Utriedené odpady do ukončenia búracích prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a 
kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a 
iným nežiaducim únikom.  

8.4.  Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť na stavenisko kontajner na zhromažďovanie 
nevyužiteľných odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie resp. zhodnotenie podľa zákona  č. 
79/2015 Z.z.  o odpadoch.  

8.5.    Odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku odpadov prevádzkovú na  
základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre odpadové hospodárstvo.  

 

9. Podľa vyjadrenia SPP - distribúcie, a.s.,  č. TD/NS/0849/2018/Hy zo dňa 24.10.2018: 
9.1.   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  
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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 sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

9.2.    V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m. 

9.3.   V projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby SPP-D požaduje, aby stavebník:  
-   rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem,  
-    pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,  
-  zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam,  
-    zabezpečil vypracovanie situačného výkres u so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,  
-  zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.  
9.4.  Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo (20m) existujúceho VTL plynovodu DN 300 OCL, 

4,0 MPa.  
 

10. Podľa vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6611812301 zo dňa 01.05.2018: 
10.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona o elektronických 

komunikáciach a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona o elektronických komunikáciach 
(o ochrane proti rušeniu). 

10.2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, e-mail: 
jan.dubinak@telekom.sk, tel. č. : +421 53 4493203. 

10.3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant, 

10.4. Stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákon o elektronických komunikáciách v prípade potreby 
uzatvorí dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

10.5. 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 zaradení. 

10.6. V prípade ak sa na dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo 
vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. stavebník zabezpečí nadzemnú 
sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

10.7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákon o elektronických komunikáciách. 

10.8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov  
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a  
požiadať o nové vyjadrenie.  

10.9. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a.s. a OIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,  
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
stavebníka na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

10.10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od 
podania objednávky.  

10.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia Slovak 
Telekom, a.s. č. 6611812301 zo dňa 01.05.2018. 
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10.12. Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 6 mesiacov odo 
dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať Slovak Telekom o nové vyjadrenie. 

10.13.  Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

 

11. Podľa vyjadrenia Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby č. 330-2018/1-4817 zo dňa 
24.04.2018: 
11.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona o elektronických 

komunikáciách). Zároveň musí stavebník dodržať ustanovenia § 65 zákona o elektronických 
komunikáciách o ochrane proti rušeniu.  

11.2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia 
byť dohodnuté medzi stavebníkom, prípadne splnomocneným zástupcom stavebníka a zástupcom 
NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.  

11.3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí za 
kresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant.  

11.4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej  
forme nezbavuje stavebníka povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.  

11.5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení 
priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan 
Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, tel.č. +421 905 719 529.  

11.6. Stavebník je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli 
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v 
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne 
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy 
telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú 
odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.  

11.7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na  
telefónne číslo +421 232 780 799.  

11.8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je stavebník povinný oznámiť skutočnosť 
na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe  
a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkrytie zariadenia do pôvodného stavu).  

11.9. Stavebník nesmie zriaďovať skládky, stavebné dvory a budovať zariadenia nad existujúcou 
sieťou v správe NASES.  

11.10. V zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách v prípade prekládky 
existujúceho vedenia musí  stavebník uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady 
spojené s prekládkou vedenia hradí stavebník. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku 
vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný 
vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.  

11.11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68  
zákona o elektronických komunikáciách.  

11.12.  Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Stavebník nie je  
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu  
agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa  
vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.  

 

12. Podľa vyjadrenia SWAN KE, s.r.o. č. IK/164/2018 zo dňa 14.05.2018 stavebník je povinný: 
12.1. Dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického 

vybavenia.  
12.2. Realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení  

(ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných  
mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zákona o elektronických komunikáciách.  

12.3. Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na  
adresu SWAN KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice.  

12.4. Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 
povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do 
drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.  

12.5. Pri stavebných prácach si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu optických káblov.  
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
 

1. Dňa 11.03.2019 spoločnosť BLAUMONT, s.r.o., Brunské 471, 053 21 Markušovce, IČO: 3675836, ako 
účastník konania písomne podala následne námietky a pripomienky: 

1.1. keďže trasa pripojenia vedie cez produkčnú poľnohospodársku pôdu navrhujeme výkopové 
práce realizovať od 15.8.2019 do 30.9.2019 po zbere úrody a pred sejbou ozimín, 

1.2. začatie a ukončenie prác na pozemkoch žiadame oznámiť našej spoločnosti, 
1.3. trváme na dodržaní hĺbky zakopania kábla do zeme a to minimálne 0,90 m, aby nedošlo 

v budúcnosti k jeho poškodeniu pri orbových prácach, 
1.4. v prípade vzniknutých škodách na pozemkoch a kultúrach žiadame tieto po vyčíslení uhradiť, 
1.5. po ukončení prác dať pozemky do pôvodného stavu a odovzdať ich užívateľovi za jeho účasti.  

Stavebný úrad vyhodnotil tieto námietky ako opodstatnené a zahrnul ich do podmienok určených pre 
umiestnenie a projektovú prípravu stavby a to v bodoch 9. až 13. tohto rozhodnutia. 
 
2. Dňa 11.03.2019 Jozef Hovanec, bytom 053 63 Chrasť nad Hornádom 19, ako účastník konania na 

tunajšom stavebnom úrade podal námietky k umiestneniu stavby:  
-    vykonávať zemné práce od 15.8. do 30.9.2019, dodržať hĺbku uloženia kábla minimálne 0,9 m, po 

ukončení prác dať pozemok do pôvodného stavu, vyzvať vlastníka resp. užívateľa k prevzatiu 
užívaného pozemku. 

Stavebný úrad vyhodnotil tieto námietky ako opodstatnené a zahrnul ich do podmienok určených pre 
umiestnenie a projektovú prípravu stavby v bodoch 9. až 13. tohto rozhodnutia 
   

O d ô v o d n e n i e 
 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, v zastúpení spoločnosťou 
M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961, dňa 15.10.2018 podala návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: „Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice 
Orange 0368KO Jamník“ na pozemkoch parc.č.: KN-C 915 (KN-E 1065), KN-C 951 (KN-E 1062, 1044), 
KN-C 1019 v k.ú. Spišský Hrušov a pozemkoch parc. č.: KN-C 553/9 (KN-E 553/2, 553/3, 553/4, 553/101),  
KN-C 556/1  (KN-E 556/1), KN-C 557/40 (KN-E 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 
557/10, 557/24, 557/101, 1-1044/2) a KN-C 557/64 v k.ú. Chrasť nad Hornádom. 
       Nakoľko predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie 
umiestnenia navrhovanej stavby, stavebný úrad rozhodnutím č. 355/2018/V-SU zo dňa 23.10.2018 územné 
konanie prerušil a vyzval navrhovateľa, aby v lehote 90 dní podanie doplnil o: 

1. doklady o rokovaniach s účastníkmi konania (vlastníkmi resp.  užívateľmi pozemkov) s realizáciou 
navrhovanej stavby, ak sa konali pred podaním návrhu, 

2. situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (spolu registra „c“ a registra 
„E“ v mierke 1:1000 až 5 000 s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov. 

3. vyjadrenie správcu optickej siete s napojením navrhovanej stavby, 
4. vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. k existencií plynárenských zariadení, 
5. vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. k existencií telekomunikačných zariadení, 
6. vyjadrenie Košického správneho kraja, 
7. stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru cestnej dopravy a pozemnej komunikácie.     

Dňa 31.01.2019 navrhovateľ doplnil svoj návrh o požadované doklady.  
Oznámením zo dňa 11.02.2019 stavebný úrad podľa § 36 stavebného poriadku oznámil začatie 

územného konania dotknutým orgánom a  na prejednanie predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.03.2019. Účastníkom konania podľa § 36 ods. 4 
stavebného zákona oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby formou verejnej 
vyhlášky. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Spišský Hrušov a obce Chrasť nad Hornádom 
a súčasne bolo uverejnené na internetových stránkach obci. V oznámení boli účastníci  konania poučení, že 
do  podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky k návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.   
 V priebehu územného konania boli podané dve zhodné  námietky a pripomienky účastníkov konania. 
Stavebný úrad vyhovel všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu, ich námietky a pripomienky boli 
zahrnuté do podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby v bodoch 9. až 13. tohto rozhodnutia.  

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti 
o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie 
stavby je v súlade s územnými plánmi dotknutých obci.  
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Navrhovateľ v priebehu konania doložil následné doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov: 
- Splnomocnenie Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zo dňa 20.12.2018, 
- Splnomocnenie Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zo dňa 30.01.2019, 
- Zoznam parciel dotknutých stavbou,  
- Vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSŽP-2018/006493 zo dňa 10.5.2018 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny, 
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSZP-2018/006656 zo dňa 

04.06.2018 z vodohospodárskeho hľadiska, 
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSZP-2018/012545-2 zo dňa 

08.11.2018 z hľadiska odpadového hospodárstva, 
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OKR-2018/006524 zo dňa 

16.5.2018 z hľadiska civilnej ochrany, 
- Stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkového a lesného odboru č. OU-SN-PLO-

2018/006458-3-Ku zo dňa 14.5.2018, 
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi č. ORHZ-

SN1-500-001/2018 zo dňa 22.5.2018, 
- Stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku č. ASMdpV-9-

484/2018 zo dňa 31.5.2018, 
- Vyjadrenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Košice, oddelenie 

telekomunikačných služieb č. CPKE-OTS-2017/000808-197 zo dňa 11.5.2018, 
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2018/9815-02/47023/HT zo 

dňa 13.6.2018, 
- Vyjadrenie OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-SN-ODI-3-035/2018 zo dňa 15.5.2018, 
- Vyjadrenie OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-SN-ODI-3-074/2018 zo dňa 17.10.2018, 
- Vyjadrenie Správy ciest KSK, Správy a údržby ciest, stredisko Spišská Nová Ves zo dňa 18.6.2018 

č. IU-2018/1575-4292-2, 
- Vyjadrenie Košického samosprávneho kraja č. 6661/2018/OSM-33969 zo dňa 31.10.2018,. 
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OCDPK-2018/012290 zo dňa 

05.11.2018, 
- Vyjadrenie PVPS, a.s., č. O-10351/2018 zo dňa 24.5.2018, 
- Vyjadrenie VSD, a.s. o existencií sieti č. 9705/2018 zo dňa 27.04.2018, 
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6611812301 zo dňa 01.05.2018, 
- Vyjadrenie UPC Broadband Slovakia s.r.o., zo dňa 23.04.2018, 
- Vyjadrenie NASES č. 330-2018/1-4817 zo dňa 24.04.2018, 
- Vyjadrenie Sitel s.r.o., č. 72/2018/SN zo dňa 24.04.2018, 
- Vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o., č. 483/05/2018-1 zo dňa 01.06.2018, 
- Vyjadrenie EMKOBEL, a.s., č. 363/2018/TPÚ zo dňa 17.05.2018, 
- Vyjadrenie SWAN KE s.r.o., č. IK/164/2018 zo dňa 14.05.2018, 
- Vyjadrenie ELTODO SK a.s., č. 300418/PJ zo dňa 27.04.2018, 
- Vyjadrenie Slovanet, a.s., č. 219-18/oDSaTR/Vo zo 11.05.2018, 
- SINET Telecom s.r.o., zo dňa 07.05.2018, 
- Vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., č. TD/NS/0849/2018/Hy zo dňa 24.10.2018, 
- Vyjadrenie 02 Slovakia s.r.o. zo dňa 26.11.2018, 
- Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvaru vedúceho 

hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice č.26958/2015/ÚVHR/77165 zo dňa 11.10.2018 
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OCDPK-2019/005814 zo dňa 

01.04.2019. 
Podľa položky 59 písm. a) bod 2. sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený správny poplatok vo výške 100,00 € bankovým 
prevodom na účet obce Spišský Hrušov dňa 23.10.2018. 

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, má 
k dotknutým pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona vyplývajúce z iných 
právnych predpisov a to z § 66 zákona  o elektronických komunikáciách oprávňujúce ho k zriaďovaniu a 
prevádzkovaniu verejnej siete a stavať vedenia na cudzích nehnuteľnostiach za podmienok stanovených 
citovaným zákonom.  

Nakoľko v zmysle ustanovení § 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 uskutočneniu stavby.   
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Stavebný úrad v územnom konaní posúdil predložený návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. 
že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby  nie  je  v  rozpore  s  
cieľmi  a  zámermi  v území podľa územného plánu obce Spišský Hrušov a obce Chrasť nad Hornádom,  
umiestnením  stavby  nie  sú  ohrozené  záujmy spoločnosti  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené  
práva  a  oprávnené  záujmy  účastníkov konania. 

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v súlade 
s ustanoveniami stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by 
bránili vydaniu územného rozhodnutia a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 26 správneho poriadku 
oznamuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej 
obce Spišský Hrušov a obce Chrasť nad Hornádom, na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom 
v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku spolu so situačným výkresom umiestnenia stavby.  

 
P o u č e n i e 

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu 
môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – 
obec Spišský Hrušov, 053 63 Spišský Hrušov 216. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 

 
      JUDr. Adriana Tkáčová 

                               starostka obce  
 
 
 

Príloha:  
Výkres č. 1 – mapa širších vzťahov 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice 
2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
4. Blaumont, s.r.o., Brunské 471, 053 21 Markušovce 
5. Jozef Hovanec, 053 63 Chrasť nad Hornádom 19 
6. ostatní účastníci konania, právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté – doručenie formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli 
obce Spišský Hrušov a obce Chrasť nad Hornádom a internetových stránkach dotknutých obcí  

Na vedomie: 
7. Obec Spišský Hrušov, 053 63 Spišský Hrušov 216, 
8. Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63 Chrasť nad Hornádom 165  
9. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice 
10. Správa ciest KSK, Správa a údržba ciest, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, OSŽP, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves     
12. Okresný úrad Spišská Nová Ves, OCDPK, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves  
13. Okresný úrad Spišská Nová Ves, PLO, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves  
14. Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves 
15. ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 01  Spišská Nová Ves 
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného 

hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice 
17. OR HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 
18. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice 
19. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 
20. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
21.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
21. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 
22. SWAN KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice  


