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MESTO KOŠICE

ROZHODNUTIE

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný
úrad podla § 117 ods. 1 zákona c.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto

rozhodlo

podla § 39, § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky c. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

"--

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

"INS FTTH KE Kavecany+BTS, Košice" na pozemkoch parcelné císla 12423/1, 11334/501,
1133 U501, 11332/501 (evidovaných v registri "E") v katastrálnom území Cermel', na pozemku
parcelné císlo 12264 (evidovanom v registri "E") v katastrálnom území Kavecany a na pozemkoch
parcelné císla 949/1, 1614/1 a 955/1 (evidovaných v registri "C") v katastrálnom území Kavecany
tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddelitelnú súcast tohto
rozhodnutia, pre navrhovatela Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa urcujú tieto podmienky:

1. Úcelom líniovej stavby je prepojenie existujúcich trás optickými káblami.
2. Popis trasy (opis prebiehajúcich hraníc územia): Navrhovaná trasa bude zacínat v lokalite

Cermelské prielohy na parcele c. 765 v k.ú. Cermel, odkial bude realizovaný výkop cez les
a lúky (Vinciská, Chmelníky, Strážna) v krajnici polnej cesty smerom do mestskej casti Košice
Kavecany. Do výkopu budú uložené chránicky pre vybudovanie optického kábla zafúknutím.
Výkop a nový optický kábel budú vedené k navrhovanému TAB (Transportný agregacný bod)
pred mestskou castou KE - Kavecany na parcele c. 949/1 v k.ú. Kavecany, potom odbocí
doprava a bude pokracovat k vysielacu. Následne sa pripojí nová IBV Na Horke.

3. Po dokoncení stavebných prác bude terén uvedený do pôvodného stavu.
4. Stavba bude umiestnená podla situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddelitelnú súcast

tohto rozhodnutia.
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5. Pocas výstavby je navrhovatel povinný zaistit bezpecnost pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku
so staveniskom a zabezpecit prístup k dotknutým okolitým nehnutelnostiam.

6. Navrhovatel je povinný požiadat o docasný záber polnohospodárskej pôdy pre stavebné úcely tj.
pred zacatím stavebných prác požiada o vydanie stanoviska podla § 18 zákona na použitie
polnohospodárskej pôdy na nepolnohospodárske úcely na cas kratší ako 1 rok vrátane uvedenia
PP do pôvodného stavu v zmysle stanoviska Okresného úradu Košice, pozemkový a lesný odbor
OU-KE-PLO-2016/021338-2-An zo dna 25.04.2016.

7. Navrhovatel je povinný v zmysle stanoviska Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, c. OU-KE-OCDPK-2016/022020/2 zo dna 05.05.2016 pred zacatím
prác požiadat podla § 8 zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných
komunikácií.

8. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odpadové hospodárstvo, c. OU-KE-OSZP3-2016/021618-3 zo dna 28.04.2016 je
navrhovatel povinný dodržat tieto podmienky:
- Zakazuje sa podla § 13 písm. a) ab) o odpadoch uložit, alebo ponechat odpad na inom mieste
ako na mieste na to urcenom, zneškodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v súlade so
zákonom o odpadoch.
- Držitel odpadu je povinný podla § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdat odpady len
osobe oprávnenej nakladat s odpadmi podla zákona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavat ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Stavebný odpad využitelný ako zdroj druhotných surovín odovzdat výkupcom alebo
spracovatelom týchto odpadov.
- Nerecyklovatelný a nevyužitelný stavebný odpad ukladat na riadenú skládku odpadov.
- V prípade výskytu nebezpecného odpadu odovzdat ho organizácii s oprávnením podla platných
predpisov.

- Stavebník pred podaním návrhu kolaudáciu požiada orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudacnom konaní v zmysle § 99 ods. 1
písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi,
ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

9. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ochrana prírody a krajiny, c. OU-KE-OSZP3-2015/021705-2/MHU zo dna
27.04.2016 je navrhovatel povinný dodržat tieto podmienky:
- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpecí komplexnú ochranu okolitej prírody
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok
musí dbat na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukoncení stavebných prác.
- Prítomné dreviny a krovité porasty rešpektovat tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných castí,
resp. k ich odumretiu.
- Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržat nasledovné:
> Predmetné terénne úpravy vrátane vlastnej výstavby realizovat na požadovanej ploche a to
tak, aby nedošlo k dalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom
okolí stavby.
> Všetky používané mechanizmy musia byt vo vyhovujúcom technickom stave a musí byt
zabezpecená ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znecistením ropnými látkami ako pri cinnostiach
tak pri parkovaní.
> Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovat len po stanovených resp. existujúcich
príjazdových komunikáciách.
- V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
- Bezprostredne po ukoncení stavebných prác uviest stavenisko do pôvodného stavu.
- S cielom zabezpecenia ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov mimo
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zastavanej casti obce, pri výbere rastlinného materiálu k ozeleneniu okolia stavby použit len
autochónne (pôvodné) druhy (rastlín, stromov a krovitých porastov) a vynechat nasledovné
druhy: invázne druhy, uvedené v prílohe c. 2 vyhlášky MZP SR c. 24/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov a dalšie invázne druhy, doposial neuvedené v právnom predpise: pajasen
žliazkatý, javorovec jasenolistý, agát biely, astra kopijovitolistá, astra novobelgická, ježatec
lalocnatý, slnecnica hluznatá, netýkavka málokvetá, rudbekia strapatá, hviezdnik rocný.

- Výsadba altochónnych (nepôvodných) druhov (rastlín, drevín a krovitých porastov) mimo
zastavaného územia obce podlieha súhlasu MŽP SR podt'a § 67 písm. e) v spojení s § 7b ods. 1
zákona c. 543/ 2002 Z. z .

10. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna vodná správa, c. QU-KE-OSZP3-2016/021459 zo dna 11.05.2016 je
navrhovatel povinný dodržat:
- K navrhovanej trase optického kábla vyžiadat vyjadrenie správcu verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie (VVS, a.s., Závod Košice, Komenského 50).
- Pri realizácii stavby (pri súbehu alebo križovaní s podzemnými inžinierskymi sietami)
dodržat platnú-STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- V prípade križovania trasy OK s vodným tokom dodržat STN 73 6822 Križovanie a súbehy
vedení a komunikácií s vodnými tokmi a požiadavky správcu vodného toku.

11. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice C. KPUKE
2016/10558-02/39799/DU zo dna 16.05.2016 je navrhovatel povinný dodržat:
- Ak pocas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovat v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihned ohlásit a urobit
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokial o nom nerozhodne stavebný úrad po
dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeo1ogickým ústavom SAV.

12. V zmysle záväzného stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, C. 14513/2016/D404-ÚVHRl2731O zo dna 27.04.2016 je
navrhovatel povinný dodržat podmienky v plnom rozsahu.

13. V zmysle vyjadrenia mesta Košice, C. A/2015/12716 zo dna 17.05.2016 je investor povinný
dodržat najmä tieto podmienky:
- pred samotným zacatím výkopových prác podmienky pre zásah do spevnených plôch a
miestnych komunikácií je potrebné požiadat od správcu mestského majetku - MMK, referát
dopravy,
- križovanie komunikácií a chodníkov riešit bezvýkopovou technológiou,
- pocas prípravy a realizácie stavby rešpektujte príslušné STN, platné VZN mesta Košice,
existujúce podzemné vedenia a ich ochranné pásma.

14. V zmysle záväzného stanoviska mesta Košice, c. A/2016/13 142 zo dna 02.05.2016 je investor
povinný dodržat tieto podmienky:
- pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejného priestranstva je potrebné samostanou
žiadostou požiadat o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva s urcením presného
termínu realizácie prác,
- pred zacatím prác uzatvorit s Mestom Košice, oddelením výstavby, investícií a stavebného
úradu zmluvu na zvláštne užívanie komunikácie, podla § 269 ods. 2 zákona C. 513111991 Zb. v
znení neskorších predpisov,
- v prípade potreby uzávierky komunikácie, predložit projekt docasného dopravného znacenia,
spracovaný odborne spôsobilou osobou a schválený Krajským dopravným inšpektorátom
Krajského riaditelstva policajného zboru v Košiciach, podla § 7 zákona C. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podla § 10 vyhlášky c. 35/1984 Zb.,
- v prípade uzávierky chodníkov z dôvodu stavebných prác na nich je potrebné osadenie zábran
a dopravných zariadení upozornujúcich chodcov na zmeny a uzávierky chodníkov,
- spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v
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dôsledku stavebných prác je potrebné uviest do pôvodného stavu,
- práce žiadame realizovat pretlácaním pod komunikáciami, v prípade technických a
priestorových prekážok iný technologický postup žiadame odúh1asit pracovníkmi referátu
dopravy,
- v prípade priecneho prekopania miestnej komunikácie žiadame spätné úpravy realizovat na
celej ploche prekopávky,
- v prípade pozdížneho prekopania komunikácie kryt opravit v šírke jedného jazdného pruhu a
v celej dížke prekopávky,
- pri pozdížnom prekopaní chodníkov kryt opravit v celej jeho šírke a dížke prekopávky,
- pri odovzdávaní prizvat zástupcu oddelenia vástavby, investícií a stav. úradu.

15. V zmysle vyjadrenia spol. Mestské lesy Košice, a.s., c. 481/2016 zo dna 03.05.2016 je
navrhovatel povinný dodržat nasledovné podmienky:
- pred zacatím stavby dôjde k uzatvoreniu dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckych resp.
užívatelských práv v zmysle § 35 Zákona c. 326/2005 Z.z. O lesoch,
- záber lesného pozemku žiadame riešit v zmysle § 7 zákona c. 326/2005 Z.z. o lesoch
- pri technickom riešení uloženia optického kábla žiadame zohladnit možný pohyb tažkých
mechanizmov v rámci obhospodarovania lesa
- pred zaciatkom výstavby požadujeme uzatvorenie písomnej dohody o podmienkach vstupu na
lesné pozemky a režime užívania lesných prístupových komunikácií.

16. Projekt stavby bude rešpektovat existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma
v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí a to predovšetkým:
• Slovak Telecom-u, a.s., c. 6611611780 zo dna 04.05.2016 najmä: 1. V prípade, že zámer
stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost, je v kolízii so SEK Slovak Te1ekom,a.s. alalebo
Digi Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamesthancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpecit:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok urcených zamestnancom
Slovak Te1ekom,a.s.

_ Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikacného vedenia.

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat práce súvisiace s pre10žením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikacnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hocman,
spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

- Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzat viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkcnostou.

2. Pri akýchkolvek prácach, ktorými môžu byt ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel povinný vykonat všetky objektívne úcinné ochranné opatrenia tým, že zabezpecí:
> Pred zacatím zemných prác vytýcenie a vyznacenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
> Preukázatelné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat zemné práce, s vytýcenou

a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené,

> Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30
cm skutocného uloženia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

> Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväcšou opatrnostou a bezpodmienecne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
híbiace stroje),
> Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukolvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznacenej polohy zariadenia,
> Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
> Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne císlol2129,
> Overenie výškového uloženia zariadenia rucnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá
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za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).
Upozornenie: V prípade, že pocas výstavby je potrebné zvýšit, alebo znížit krytie tel. káblov je
toto možné vykonat len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet ST) je
potrebné si podat žiadost o urcenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

• Východoslovenskej distribucnej, a.s., c. 630KE/2016/Mi zo dna 09.05.2016 najmä:
- Vlastník nehnutelnosti je povinný umožnit prevádzkovatelovi vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten úcel umožnit
prevádzkovatelovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavat priestor
pod vedením a volný pruh pozemkov (bezlesie ) so šírkou 4 m po oboch stranách
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenost sa vymedzuje od
dotyku kolmice spustenej od krajného vodica nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola
porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemnovacia
sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržat
bezpecné vzdialenosti podla platných STN.
- Zriadovat stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po

predchádzajúcom súhlase prevádzkovatela sústavy. Súhlas prevádzkovatela sústavy
na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom
pre územné konanie a stavebné konanie.
• Distribúcie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., c. DPPRke/20361Uh zo dna
16.05.2016 najmä:
- Pred realizáciou zemných prác alalebo pred zacatím vykonávania iných cinností, je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky požiadat SPP-D o presné vytýcenie existujúcich
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslat na adresu: SPP - distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alalebo prevádzky distribucnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytycovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytycovania nepresiahne l hodinu,
- stavebník je povinný oznámit zacatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovatela SPP-D (p. Ladislav Forgác, tel.c. +421 55 242 5510) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný realizovat 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 vytýcení plynárenských zariadení výhradne rucne bez použitia strojových
mechanizmov.

• Východoslovenskej vodárenskej spolocnosti, a.s., závodu Košice c. 40563/2016/Ing.Voj. zo
dna 06.05.2016:

Presnú trasu vodovodného a kanalizacného potrubia žiadame urcit priamo v teréne
vytýcením našimi pracovníkmi na základe objednávky.
Upozornujeme, že nad verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou nesmie byt
umiestnená žiadna nadzemná ani podzemná stavba. Na základe tejto skutocnosti žiadame
dodržat ochranné pásmo dané zákonom, t.j. od steny potrubia do DN 500 minimálne 1,5 m
na obe strany potrubí. V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame
prevádzat rucný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.
Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovat a zachovat požiadavky
STN 73 6005. Pred zacatím zemných prác, v súlade so zákonom c. 442/02 Z.z. žiadame
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objednat vytýcenie našich zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok v
teréne. K objednávke pre vytýcenie je potrebné predložit kópiu situácie so zakreslenými
sietami. Termín vytýcenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka
pátracej cinnosti p. Ing. Galdun, t.c. 0902968261.

• UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., c. 457/2016 zo dna 21.04.2016 najmä:
- projektová dokumentácia musí byt' vypracovaná tak, aby boli bezpodmienecné a bezvýhradné
dodržané ochranné pásma podla ust. § 68 zákona C. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách a príslušné STN,
- pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch
pokial nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chránit žlabovaním,
- v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložit na schválenie projekt prekládky na:
mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutocní na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo
organizácia poverená spolocnostou UPC,
- pred zahájením prác objedná si u spolocnosti UPC priestorové vytýcenie sietí a zariadení
písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 Ol Košice, alebo
mailom na adrese ftirpak@upc.sk. Objednávku žiadame dorucit minimálne 5 dní pred
požadovaným termínom vytýcenia. K žiadosti žiadame pripojit toto vyjadrenie.

17. Navrhovatel je povinný zabezpecit vytýcenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich
správcov pred zacatím stavebných prác v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto
sietí.

18. Pri realizácii stavby a pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sietami dodržat STN EN 73
6005, STN EN 38 6413, STN EN 73 6822, dodržat platné normy, právne a bezpecnostné
predpisy.

19. Pocas vykonávania stavebných prác Fusia byt' dodržané predpisy aSTN vztahujúce sa na
uvedené práce a predpisy týkajúce sa bezpecnosti práce a ochrany zdravia osôb na stavenisku.

20. Navrhovatel je povinný dbat, aby po~s realizácie stavebných prác nespôsobil škodu na
cudzích nehnutelnostiach a cudzom majetku.

21. Stavebné práce realizovat tak, aby stavebnou cinnostou neboli nadmerne narušované a
obmedzované práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a ich užívanie.

22. Pri uskutocnovaní stavby je potrebné dodržat predpisy týkajúce sa bezpecnosti práce a
technických zariadení a dbat na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavat príslušné
ustanovenia § 43d, § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické
požiadavky na výstavbu.

23. Pri výstavbe musia byt' dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné
technické normy. Pri výstavbe musia byt' použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s
ustanoveniami zákona c.13 3/20 13 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisova
používati.materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona.

24. V štádiu projektovej prípravy je stavebník povinný zohladnit všetky pripomienky vyjadrení,
súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.

25. Projektová dokumentácia stavby (realizacný projekt) musí byt vypracovaná oprávnenou osobou
podla zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.

26. Pri spracovaní projektovej dokumentácii je projektant povinný uplatnit vyhlášku 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientácie.

27. Projekt stavby bude rešpektovat existujúce podzemné, resp. nadzemné inžinierske siete a ich
ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí.

28. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikacných sietí, vrátane oporných
a vytycovacích bodov.
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Úcastníci konania nevzniesli námietky a pripomienky k navrhovanému umiestneniu stavby
"INS_FTTH_KE_Kavecany+BTS, Košice".

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatela a ostatných úcastníkov územného konania.

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

Toto rozhodnutie platí podla § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dna, kedy
nadobudlo právoplatnost, nestráca však platnost, ak sa zacalo s využitím územia na urcený úcel.

Odôvodnenie

Navrhovatel Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zastúpený v konaní

spolocnostou SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice podal dna 27.05.2016 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Kavecany+BTS, Košice" na pozemkoch
parce1né císla 12423/1, 11334/501, 11331/501, 11332/501 (evidovaných v registri "E")
v katastrálnom území Cermel, na pozemku parcelné císlo 12264 (evidovanom v registri "E")
v katastrálnom území Kavecany a na pozemkoch parcelné císla 949/1, 1614/1 a 955/1 (evidovaných
v registri "C") v katastrálnom území Kavecany.

V zmysle ustanovení § 66 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je
navrhovatel oprávnený zriadovat na cudzích nehnutelnostiach vedenia telekomunikacnej siete.
Toto oprávnenie je vecným bremenom I§ 66 ods.2/, ktoré je iným právom k pozemku v zmysle
§ 139 ods. 1 stavebného zákona. Z tohto dôvodu nie je v zmysle § 38 stavebného zákona k vydaniu
územného rozhodnutia potrebný súhlas vlastníkov pozemkov a taktiež v zmysle § 3 ods. 1 písm. c)
vyhlášky c. 453/2000 Z.z. nie je potrebné, aby návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahoval
súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov.

Správny poplatok bol navrhovatelom dna 27.05.2016 zaplatený vo výške 100,- € (slovom
jednosto eur), podla pol. 59 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súcastou zákona
c. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, v zmysle § 36 stavebného zákona oznámil
dna 03.06.2016 zacatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym úcastníkom
konania a dotknutým orgánom a dna 30.06.2016 uskutocnil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zistovaním.

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli mestskej casti Košice - Kavecany vyvesená dna
14.06.2016 a zvesená dna 29.06.2016, mestskej casti Košice - Sever vyvesená dna 15.06.2016
a zvesená dna 30.06.2016, na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 13.06.2016 do 29.06.2016 a na
internetovej stránke www.kosice.sk od 13.06.2016 do 29.06.2016.

Oprávnené požiadavky pre spracovanie dalšieho stupna projektovej dokumentácie a pre
uskutocnovanie stavby, resp. jej budúceho užívania, vyplývajúce z písomných vyjadrení dotknutých
orgánov ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí, stavebný úrad zosúladil
a zakomponoval do podmienok, uvedených vo výrokov ej casti rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zistovaním nikto z úcastníkov konania
neuplatnil námietku k predloženému návrhu umiestnenia líniovej stavby.
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K návrhu umiestnenia stavby boli doložené nasledujúce doklady:
-list vlastníctva C. 1407 zo dna 11.05.2016 a zoznam parciel
- splnomocnenie na zastupovanie navrhovatela v konaní zo dna 29.03.2016
- kópie z katastrálnych máp C. KI-2016/5024(3 ks) zo dna 27.05.2016,3836/16,3833/16 (2 ks),

3834/16 (2 ks), 3835/16 (2 ks) zo dna 22.04.2016
- vyjadrenie mesta Košice, C. A/2016/12716 zo dna 17.05.2016
- stanovisko mesta Košice, ref. útvaru hlavného architekta, c.Cf2016/00911-2 zo dna 04.05.2016
- záväzné stanovisko mesta Košice, referát dopravy, C. A/2016/13142 zo dna 02.05.2016
- vyjadrenie mestskej casti Košice - Kavecany, C. 222/1/2016-Moš zo dna 16.05.2016
- vyjadrenie mestskej casti Košice - Sever, C. 2016/001809/00783/ROl zo dna 04.05.2016
- vyjadrenie spol. Mestské lesy Košice, a.s., C. 481/2016 zo dna 03.05.2016
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, C. OU-

KE-OCDPK-2016/02202012 zo dna 05.05.2016

- stanovisko Okresného úradu Košice, Pozemkový a lesný odbor, c.OU-KE-PLO-2016/021338-2
An zo dna 25.04.2016

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
c.OU-KE-OSlP3-2016/021459 zo dna 11.05.2016

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, C. OU-KE-OSlP3-2016/021631-2 zo dna 03.05.2016

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a
krajiny, C. OU-KE-OSlP3-2016/021705-2/MHU zo dna 27.04.2016

- záväzné stanovisko MDVaRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, C. 14513/2016/0404
ÚVHRl27310 zo dna 27.04.2016

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, c. KPUKE-2016/10558-02/39799/0U
zo dna 16.05.2016

- stanovisko Okresného hasic ského a záchranného zboru Košice, C. ORHZ-KE3-1030-001/2016 zo
dna 26.04.2016

- stanovisko MO SR, Agentúra správy majetku, C. ASMdpV-4-445/2016 zo dna 12.05.2016
- stanovisko Okresného úradu Košice, odbor krízového riadenia, C. OU-KE-OKR-2016/005126/128

zo dna 27.04.2016

- vyjadrenie MV SR, Centrum podpory Košice, odd. telekom. služieb, C. CPKE-OTS-2016/000682
163 zo dna 29.04.2016

- vyjadrenie Správy mestskej zelene v Košiciach, C. 2016/003060-89/Ne zo dna 09.05.2016
- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., c. CS SVP 07 KE 1352/2016/2 zo dna

02.05.2016

- stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja, C. 3697/2016/0D-14421 zo dna 10.05.2016
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., C. 6611611780 zo dna 04.05.2016
- vyjadrenie Východoslovenskej distribucnej a.s., C. 630KE/20l6/Mi zo dna 09.05.2016
- vyjadrenie Distribúcie Slovenského plynárenského priemyslu a.s., c.DPPRke/2101/Uh zo dna

16.05.2016

- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spolocnosti a.s., c. 40563/20l6/lng.Voj. z 06.05.2016
- vyjadrenie UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., C. 457/2016 zo dna 21.04.2016
- stanovisko EL TODO OSVETLENIE, S.r.o., c. 1118/2016 zo dna 19.05.2016
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., C. KE-0806/2016 zo dna 11.05.2016
- vyjadrenie ANTIK telecom, s.r.o., C. 333/04/2016 zo dna 20.05.2016
- vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice, a.s., C. 1888/2016IÚTaÚ/Hr zo dna 28.04.2016
- vyjadrenie Tepelného hospodárstva s.r.o., C. ÚSMI-2146/2016-460 zo dna 04.05.2016
- vyjadrenie Teplárne Košice a.s., C. TEKO/2016/017950 zo dna 28.04.2016
- vyjadrenie eustream, a.s., C. GIS a ITIS 476/2016 zo dna 29.04.2016
- vyjadrenie Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o., C. 383/2016 zo dna 01.06.2016.
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Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a príslušnú
projektovú dokumentáciu a usúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade so všeobecnými
požiadavkami na výstavbu obsiahnuté najmä § 47 stavebného zákona ako aj s vyjadreniami
dotknutých orgánov a obce podla povahy veci.

Stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, posúdil návrh na umiestnenie predmetnej
stavby podla § 37 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 3 vyhlášky c. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predpisov a zistilo, že jej
umiestnenie zodpovedá hladiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú
ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, ci ohrozené práva a právom chránené
záujmy úcastníkov konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné
ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Podla § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovatela a ostatných úcastníkov konania.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Kavecany+BTS, Košice"
má v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokov ej casti
tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podla § 54 zák.c.71/1967 Zb. o správnom konaní podat na
stavený úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice odvolanie do 15 dní odo
dna jeho dorucenia. Toto rozhodnutie je možné preskúmat súdom až po vycerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Dorucí sa:

1. Stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Splnomocnenec: SITEL s.r.o., Zemplínska 6,04001 Košice

+ odsúhlasený návrh umiestnenia stavby
3. Mesto Košice, ref. nakladania s majetkom, Trieda SNP 48/A, Košice
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
5. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
6. Východoslovenská vodárenská spolocnost a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
7. Ostatní úcastníci 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 byt rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2
stavebného zákona tak, že rozhodnutie stavebného úradu c. A/2016/15183-03/I/GAB zo dna
12.07.2016 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu, príslušnej mestskej
casti a na internetovej stránke www.kosice.sk


