
 

Obec   K r a č ú n o v c e  
Spoločný obecný úrad ÚP a SP so sídlom v Giraltovciach 

087 01  G i r a l t o v c e 

________________________________________________________________________________ 

 

Číslo : KRA–2020/099 OcÚ                                                                           Giraltovce 20.05.2020 

 

V e r e j n á  v y h l á š k a 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

 

     Obec  K r a č ú n o v c e , ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon) na základe žiadosti Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 

firmou ELPROTECH s.r.o. Milhostovská 125, 075 01 Trebišov zo dňa 12.03.2020  a po 

posúdení návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného 

zákona vydáva podľa §39, §39a a §56 písm. b) stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov toto  

rozhodnutie o umiestnení stavby : 

INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová stavba  

 
- na pozemkoch katastrálneho  územia  Kračúnovce – LS (viď. zoznam parciel podľa projektovej 

dokumentácie). 

pre navrhovateľa : Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení firmou 

ELPROTECH s.r.o. Milhostovská 125, 075 01 Trebišov . 

     Trasa líniovej stavby je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 

     Stavebník k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť líniová stavba umiestnená, nemá vlastnícky 

vzťah. Oprávnenia podľa § 1 ods. 1 a § 66 ods. 1 až 5 zákona č, 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách (ďalej len ZEK) pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými 

právami podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam 

podľa citovaného zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. V 

zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách § 66 je podnik, ktorý poskytuje 

verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: 

     Podľa ods. 1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme 

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 

b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu 

nehnuteľnosť, 

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné 

porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil 

vlastník alebo užívateľ pozemku. 

      Podľa ods. 2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými 

bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra 

nehnuteľností podá podnik. 

      Podľa ods. 3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 

počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, 

aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť  
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vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, 

výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik 

vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade 

upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne. 

     Podľa ods. 4) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do 

predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 

zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné 

alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na 

porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu 

zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania 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, každý z nich môže podať súdu návrh na 

rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

     Podľa ods. 5) Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku 

podľa odseku 1 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. 

     Stavebný úrad obec Kračúnovce v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona upozorňuje , že 

stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach 

elektronických komunikačných sieti vrátane oporných a vytyčovacích bodov.   

      Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom 

dňa 07.04.2020, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 28.04.2020. 

Členenie stavby :    

     Optická trasa INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová stavba budú realizované na 

základe projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Miroslavom Hoľanom ELPROTECH s.r.o. 

Milhostovská 125, 075 01 Trebišov;. Navrhovaná telekomunikačná stavba sa nachádza 

v intraviláne obce Kračúnovce.  

     Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej siete, ktorá skvalitni a urýchli 

telekomunikačné služby. 

Technické riešenie stavby  

Celková dĺžka projektovanej trasy v predmetnej lokalite je 8,66 km. V jestvujúcej trase  

v HDPE rúre budú uložené mikrotrubičky o dĺžke 0,497 km. Výkopom v zelenom páse bude 

trasa  riešená 6,6 km a v spevnenej ploche 1,56 km. 

     Trasa križuje vodný tok Kračúnovský potok a Čepčovský potok. Ďalej trasa križuje miestne 

komunikácie a štátnu cestu I/21. 

     Projekt uvažuje s ukončením multirúr a mikrotrubičiek na pozemkoch tretích strán. Koncoví 

zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom a.s. budú na plánovanú stavbu  

INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce pripojení počas realizácie stavby , alebo po jej ukončení 

prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b odst. 8 písm c) 

stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a odst. 3 písm. b) stavebného zákona sa na 

ne nevyžaduje rkozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň v zmysle § 56 písm. b) stavebného 

zákona stavebné povolenie ani ohlásenie.  

     Dimenzovanie a typy HDPE rúr, multirúr a mikrotrubičiek : 

- Pre primárnu sieť 7 x 12/8 mm 

- Pre sekundárnu sieť 24 x 7/4 mm, 12 x 7/4 mm, 7 x 7/4 mm, 4 x 7/4 mm a 2 x 4/7 mm. 
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Podmienky správcov IS a dotknutých orgánov ŠS : 

 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OZ Košice  

Ďumbierska 14, 041 59 Košice  z 5.12.2017  

     Z hl'adiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 

ochrany s umiestnením stavby " INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová stavba " podľa 

predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme, za dodržania nasledujúcich podmienok:  

l. Začatie prác a ukončenie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Bodrogu v Trebišove,  

minimálne 14 dní vopred za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený 

predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.  

2.Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a najneskôr pri kolaudačnom  

konaní požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné  

zameranie križovania vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením  

nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia podľa platnej  

kilometráže vodného toku.   

3.Žiadame dodržať ustanovenia § 66 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, o  

právach a povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť. V zmysle § 47 zákona Č. 364/2004 

Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, 

alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na 

vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý 

odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom. Zároveň 

upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení 

neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené 

užívaním vodných tokov.  

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.  

 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV  

Hlavná 115, 080 01 Prešov  

 Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona  

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu " INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – 

líniová stavba  s nasledujúcimi pripomienkami:  

1.Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť-každý 

archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa 

nález nepoškodil alebo nezničil.  

V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov od jeho vydania 

stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určený v nakladaní s dotknutými 

pozemkami v jeho správe, vyššie uvedená stavba je v súlade s územným plánom dotknutých obcí, 

vyššie uvedená stavba je verejnoprospešná podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie a na 

jej účel je pozemky možné vo verejnom záujme vyvlastniť.  

     Zároveň upozorňujeme, že k obmedzeniu vlastníckeho práva by malo dôjsť v nevyhnutnom 

rozsahu a stavba by mala byť umiestnená racionálnym spôsobom, ktorý zohľadňuje ďalšiu 

využiteľnosť zostatkových parciel.  

 

SPP distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

     SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"Zákon o energetike"):  

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:  
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  

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 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).v záujme predchádzaniu 

poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej 

siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo 

ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v 

ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-D (p. Marcel Šálka , 

tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník prác je 

povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu  

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a 

výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 

zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  

  Akciová spoločnost' je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 

Sa, vložka číslo 3481/B stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej 

ako 2 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akým-kol'vek 

technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, 

pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovatel'a, odkryté plynovody, káble, 

ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie 

nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a 

hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP, vrátane 

poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č, : 0850 111 727, 

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €, stavebník je povinný pri realizácií 

stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských  

zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 

01, TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne 

odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01, v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, 

kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,  

 

OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej vodnej 

správy Sov. hrdinov 102, 089 O I Svidník  

- vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k dokumentácii stavby 
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Žiadosťou evidovanou dňa 18.11.2019 ste požiadali tunajší úrad o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii stavby INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová stavba  

     Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov  

 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), dáva v zmysle § 28 ods. 1 

vodného zákona nasledovné vyjadrenie: 

Orgán štátnej vodnej správy nemá k predloženej projektovej dokumentácii zásadné pripomienky, 

avšak navrhovaná realizácia stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia 

nasledujúcich podmienok:  

1.Pred vydaním stavebného povolenia stavby INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová 

stavba je potrebné v súvislosti s križovaním vyššie uvedených vodných tokov požiadať tunajší úrad 

o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.  

2.K žiadosti je potrebné doložiť aj stanovisko správcu týchto vodných tokov, ktorým je  

Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., OZ Košice.  

     Dodržať podmienky stanovené v stanovisku úseku štátnej správy odpadového hospodárstva č.j. 

OU-SK-OSZP-2019/006380-003 zo dňa 21.11.2019.   

     Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas  

orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona.  

 

VSD a.s. Mlynská 31 Košice 

     Dostali sme vyplnené tlačivo ,,žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" v záujmovej oblasti, k. Ú. 

Svidník, č. parcely: viď .označená záujmová oblasť.  

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa  

nachádzajú nadzemné VN (do 35kV), VVN (do 110kV) a ZVN (do 400 kV) rozvody, ktoré si 

môžete lokalizovať na mieste.  

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:  

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor  

v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spol'ahlivej a 

plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.  

 (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po  

oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.  

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí  

a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,  

2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,  

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,  

c) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,  

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25m,  

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od 

krajného vodiča na každú stranu.  

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 

okrem prípadov podl'a odseku 14 zakázané  
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a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,  

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,  

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného  

vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,  

d) uskladňovať I'ahko horl'avé alebo výbušné látky,  

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,  

Kontakty : Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312· info@vsds.sk·www.vsds.sk· Poruchové linka 

VSD: 0800123332  

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 

Slovenská republika  

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spol'ahlivosť prevádzky 

sústavy.  

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od  

krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde  

nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.  

Vlastník nehnutel'nosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovatel'ovi 

vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a vol'ný pruh 

pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického 

vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča 

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 uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri  

prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podl'a platných STN.  

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú  

v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich 

priebehy neevidujeme.  

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podl'a osobitných predpisov  

žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim  

častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovatel'a VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto  

požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone 

povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma 

novovzniknutej stavby.  

V záujme zachovania spol'ahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy 

si vyhradzujeme právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby.  

Vyjadrenie platí šesť mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade 

zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.  

  

Okresný úrad Prešov - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov dňa 4.12.2017.  

      Stavba " INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce : vyjadrenie k trase optickej siete pre potreby 

územného konania.  

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií so sídlom v kraji ako 

príslušný orgán štátnej správy pre cesty I triedy podl'a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe vašej  žiadosti dáva 

v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov nasledovné vyjadrenie Z hl'adiska dopravných záujmov a ochrany ciest I triedy nemáme 

námietky a súhlasíme s realizáciou uvedenej optickej siete za dodržania následovných podmienok:.  

 

mailto:info@vsds.sk·www.vsds.sk·
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1. Pri realizácii optickej trasy v uvedenom záujmovom území rešpektovať jestvujúce šírkové  

usporiadanie dotknutých úsekov št. cesty I triedy I/21.  

2. Pri prácach v dotyku a v krížení cesty I/21 je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na  

zvláštne užívanie komunikácie v zmysle ustanovenia § 8 zákona 135/1961 Zb. o pozemných  

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov za účelom pohybu, resp. manipulácie  

vozidiel a mechanizmov pri zemných prácach a ukladaní OK po vyžiadaní stanoviska SSC IVSC  

Košice a KR PZ SR, KOI Prešov a nimi stanovených podmienok.  

3. Práce vykonávané v extraviláne k. ú. uvedených obcí si vyžadujú výnimku z cestného 

ochranného pásma cesty I/21 za účelom vykonávania prác v cestnom ochrannom pásme v 

zmysle ustanovenia § 2 cestného zákona po predložení súhlasného stanoviska príslušného KDl 

a majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice a súhlase vlastníkov pôdy v predmetnom 

záujmovom území.  

4. Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp. zhotovitel' 

vyžiada od správcov sietí situovanie podzemných vedení a ich vytýčenie.  

5. Ak pri manipulačných prácach bude obmedzená premávka na št. ceste I/21, bude potrebné  

požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku a určenie použitia dočasného dopravného značenia  

odsúhlaseného príslušným KDI.  

6. Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty, kde musí  

byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  

7. K PD optickej siete v dotyku s miestnymi komunikáciami sa vyjadria príslušné obce a v dotyku  

s cestami II. a III. triedy príslušné Okresné úrady, OCDPK .  

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 

Bardejov  dňa  03.12.2019  

      VVS a.s. závod Bardejov v záujmovom území stavby nespravuje žiadne verejné podzemné 

vedenia, preto k umiestneniu nie sú pripomienky. 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.  Prevádzkareň : Alvinczyho č.14   040 01 Košice  

     Vyjadrenie k žiadosti INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová  vám dávame 

nasledovné vyjadrenie :  

Žiadatel' je pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,  

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  

1. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení 

písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom 

na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným 

termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.  

2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona Č. 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,  

3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 

vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a  

zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a 

zariadenia (najmä hlbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných 

zariadení, tzn. len ručný výkop,  

4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.  

5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami 

(sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako 

stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091  

6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou  
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7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) 

spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní 

pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy 

pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a 

ochrannou fóliou.     

8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,  

9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu,  

10. žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,  

11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na 

tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť 

celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.  

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.                            

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 

Bratislava  

     Na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (d'alej „MDV SR"), sekciu cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií bola dňa 18.11.2019 doručená Vaša žiadosť o stanovisko k uloženiu 

navrhovanej trasy optickej siete Kračúnovce k územnému konaniu. 

     Z hľadiska svojej pôsobnosti a v zmysle kompetencií oddelenia cestného hospodárstva odboru 

cestnej infraštruktúry sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR  nemá 

pripomienky. 

 

 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST - IVSC Košice 

     Na základe Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie na stavbu 

INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová  Vám z pohl'adu majetkového správcu ciest I. 

triedy dávame nasledujúce vyjadrenie: navrhovaná stavba je situovaná v obci  Kračúnovce a to 

pozdĺžnym vedením vedl'a cesty 1/21 a priečnym prepojením optického kábla cez cestu 1/21 /5x/ , 

pozdĺžne vedenie optického kábla vedl'a cesty 1/21 musí byt' situované v extraviláne v súlade so 

zákonom č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov mimo ochranné pásmo cesty 1/21 v 

intraviláne obcí musí byt' optický kábel situovaný mimo hlavný dopravný priestor cesty 1/21 teda 

min. 0,5 m za existujúci cestný obrubník resp. nespevnenú čast' krajnice cesty 1/21, priečne 

prepojenia optického kábla požadujeme realizovat' technológiou pretláčania s uložením káblov do 

chráničky v hĺbke podl'a STN 73 6005, chráničky musia byt' na obidvoch koncoch vyvedené mimo 

hlavný dopravný priestor cesty 1/21, teda min. 0,5 m za vonkajšiu hranu cestného obrubníka /v 

súlade s predloženým vzorovým priečnym rezom/ , štartovacie a ciel'ové jamy musia byt' 

vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty 1/21, všetky prípadné 

zásahy do telesa cesty 1/21 v súvislosti s realizáciou stavby požadujeme zhotovitel'om stavby 

vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Svidník /p. Laca 

0902 892 038/, za predpokladu rešpektovania našich pripomienok s vydaním územného 

rozhodnutia resp. povolením výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty 1/21 súhlasíme. 

     SSC IVSC Košice požaduje predložiť spôsob ukotvenia kábla na troch mostných objektoch. Po 

preštudovaní sa k danej problematike vyjadrí.  

 

Okresný úrad Prešov 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

     Okresný úrad v Prešove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií so sídlom v kraji ako 

príslušný orgán štátnej správy pre cesty I. triedy podl'a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podl'a ustanovenia § 11 zákona  
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č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na 

základe preskúmania žiadosti ELPROTECH s.r.o. Milhostovská 125, 075 01 Trebišov zo dňa 

18.11.2019 o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme a práce súvisiace s 

realizáciou stavby INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová, a na základe kladného 

stanoviska majetkového správcu pozemnej komunikácie SSC IVSC Košice ODI Svidník a KDI 

Prešov povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom  

pásme štátnej cesty č. 1/21 a na práce súvisiace s realizáciou uloženia optickej siete v súbehu cesty 

I/21 za dodržania podmienok uvedených v týchto vyjadreniach. 

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu, narušeniu stability a odvodnenia cestného telesa 

v zmysle STN 73 3050, ako aj k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a znečist'ovaniu cesty a 

rigolov. Prípadné problémy v dotknutom úseku ochranného pásma konzultovať so zodpovedným 

pracovníkom SSC IVSC Košice, pracovisko Svidník, Ladislav Laca, č.tel.: 0902/892 038. 

2. Pracovníci vykonávajúci zemné práce v ochrannom pásme uvedenej cesty I. triedy musia mat' 

toto povolenie počas výkonu prác pri sebe pre účely kontroly. Ked'že práce pri uvedenej stavbe sa 

budú vykonávat' v dotyku cesty 1/21 a môže dôjst' k obmedzeniu cestnej premávky státím 

mechanizmov na ceste, je potrebné zabezpečiť pracovisko dočasným dopravným značením po 

odsúhlasení príslušným KDI, resp. čiastočnou uzávierkou pri obmedzení jedného jazdného pruhu. 

O povolenie čiastočnej uzávierky je potrebné požiadať tunajší úrad. 

3. Pri prácach v ochrannom pásme sa nesmie na ceste skladovat' žiaden stavebný materiál. 

4. Žiadatel', resp. zhotovitel' zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím nesprávnej 

technológie, haváriou mechanizmov, nedodržaním bezpečnostných predpisov a noriem. 

5. Pred začatím prác je žiadateľ povinný vyžiadat' si informácie o všetkých druhoch podzemných 

vedení a podľa pokynov ich majiteľov a správcov sietí zabezpečiť ich ochranu proti prípadnému 

poškodeniu. Dodržat' podmienky správcov sietí. Taktiež musí mat' žiadateľ súhlas od vlastníkov 

pozemkov, na ktorých budú prebiehať stavebné, manipulačné, resp. iné práce a povolenie od 

príslušného stavebného úradu. 

6. Toto povolenie nenahradzuje iné povolenia podl'a všeobecne platných právnych predpisov 

(stavebný zákon). 

 

O d ô v o d n e n i e 
     Dňa 12.03.2020 podal navrhovateľ   : Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  v 

zastúpení  firmou ELPROTECH s.r.o. Milhostovská 125, 075 01 Trebišov (ďalej len 

„navrhovateľ“) návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  

INS_FTTH_SK_GIRA_04_Kračúnovce – líniová stavba je navrhovaná na pozemkoch 

v katastrálnom území Kračúnovce – LS  podľa projektovej dokumentácie.  K návrhu bola priložená 

projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov. Niektoré stanoviská boli predložené 

v priebehu konania. Návrh bol podaný v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. na obec 

Kračúnovce. 

     Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad listom 

č. KRA-2020/099 OcÚ zo dňa 07.04.2020 oznámil začatie územného konania v súlade s 

ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 18 ods. 3 správneho poriadku 

verejnou vyhláškou všetkým známym a neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na 

prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

28.04.2020. V oznámení uviedol podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, že účastníci konania môžu 

svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne 

neprihliadne.       

     Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa 

podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov  
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súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie 

na ústnom pojednávaní, ale aj na stavebnom úrade pred ústnym konaním. 

     Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, územnoplánovacích podkladov a z hľadiska záujmov, 

ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov a zosúladil stanoviská dotknutých  

orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia. 

     Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, 

ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného 

plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a 

predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt 

v území. Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ich 

stanoviská nie sú záporné ani protichodné. 

     Navrhovateľ má iné právo k pozemkom dotknutých stavbou v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) 

stavebného zákona, ktoré vyplýva z iných právnych predpisov a to zo zákona č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o 

elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je oprávnený vo verejnom 

záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzích nehnuteľnostiach. 

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam 

podľa ods. 1 písm. a) sú zákonnými vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých 

nehnuteľnostiach. Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že oprávnenia vyplývajúce z 

citovaných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách postačujú na preukázanie iného 

práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Stavebný úrad vyhodnotil 

stavbu vo verejnom záujme, nakoľko budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v 

oblastiach, kde nie sú žiadne siete alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, preto 

uvedená stavba spĺňa princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách na 

základe stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.18894/2015/C510-

SEKPS/43262 zo dňa 17.07.2015.    

      Projektovú dokumentáciu predloženú v tomto konaní vypracoval projektant oprávnený podľa 

osobitných predpisov a v súlade s ust. § 45 ods. 1 písm. a) v spojení s § 46 stavebného zákona. 

Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určenými vo vyhláške 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. 

     Správny poplatok vo výške 100,00 euro podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov bol zaplatený pri podaní žiadosti. 

Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad 

dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh 

posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a 

jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom, zabezpečil 

procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod  na 

nevydanie predmetného územného rozhodnutia. 

     Obec Kračúnovce, ako príslušný stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na 

začatie územného konania o umiestnení stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým 

materiálom, posúdil návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, 

predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými 

vyhláškami a na základe skutkového stavu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 
     Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Prešov,  

odbor výstavby a bytovej politiky písomným podaním na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie 

vydal  –  obec Kračúnovce. 

     Toto rozhodnutie  možno preskúmať v zmysle §47 odst. 4 zákona o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a je podľa §177 a násl. zákona 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok 

preskúmateľné súdom (po nadobudnutí právoplatnosti). 

     Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí 

byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce  Kračúnovce. 

     Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

 

  

   František    M a š l e j  
 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa : 

1. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. ELPROTECH s.r.o. Milhostovská 125, 075 01 Trebišov   

3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR Útvar vedúceho hygienika rezortu Štefánikova 50/A  

            Košice 

4. Okresný úrad SVIDNÍK, odbor starostlivosti o ŽP, sov. Hrdinov 102, Svidník 

5. Okresný úrad SVIDNÍK, pozemkový a lesný odbor, sov. Hrdinov 102, Svidník  

6. Okresný úrad SVIDNÍK, odbor CD a PK, sov. Hrdinov 102, Svidník 

7. Okresný úrad PREŠOV, odbor CD a PK, Námestie mieru 2, Prešov 

8. Okresný úrad PREŠOV, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 2, Prešov 

9. ORH a ZZ Svidník, čat. Nebiljaka 1, Svidník  

10. RUVZ, Sov. Hrdinov 79, Svidník 

11. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov 

12. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A,    

            Košice  

13. KR PZ Prešov, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, Prešov 

14. OR PZ Svidník, okresný dopravný inšpektorát, sov. Hrdinov 200, Svidník 

15. SSC IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, Košice 

16. Štátna ochrana prírody, RCOP Prešov, Hlavná 93, Prešov 

17. SPF r.o. Bardejov, prac. Svidník, MuDr. Pribulu 1, Svidník 

18. SPP – Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  

19. VSD a.s., Mlynská 31, Košice 

20. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, Košice 

21. VVS a.s., Komenského 50, Košice 
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     Verejnou vyhláškou ostatným známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je 

uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu – v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z.z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke 

a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo 

dotknuté. 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa  ................................. na  ........................................ 

 

 

 

 

Rozhodnutie bolo zvesené dňa .................................... na ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


