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OBEC KOŠKOVCE 
Koškovce 11, 067 12 Koškovce 

 

 

 

 
 

Číslo: OCU-240/2020  Koškovce, dňa 06.04.2021 

 

ROZHODNUTIE 

o umiestnení stavby 
 

Obec Koškovce, začala na základe žiadosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

IČO 35763469 v zastúpení TELEKOMUNIK, s r. o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice IČO 36171786 

územné konanie o umiestnení stavby “ INS_ FTTH_ HE_ KOSK_ 03_Koškovce”na pozemkoch kat. 

úz. Koškovce - línová stavba.  

Obec Koškovce, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u ll7 zák. č. 5O/l976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) neskorších predpisov, 

prerokoval návrh stavebníka, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. 

 

Na základe toho stavebný úrad podľa §-u 32 písm. a), § 39 a 39a stavebného zákona vydáva 

pre stavebníka  

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„INS_ FTTH_ HE_ KOSK_ 03_Koškovce“ na pozemkoch kat. úz. Koškovce - línová stavba, 

podľa zakreslenia na situácii projektovej dokumentácie. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky: 

 
1. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa situácie PD vypracovanej Ing. Šipoš, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu. 
2. Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného zamerania 

podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o 

zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete 

a stavať ich vedenia.  

3. Rozsah stavby: vybudovanie optickej siete FTTH.  

4. Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na 

doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.  

5. Prístup k stavbe bude z miestnej komunikácie.  

6. Skladovacie plochy pre výstavbu zabezpečí stavebník vo priestoroch stavby. Sociálne 

zariadenie pre pracovníkov počas výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch stavby. Prísun 

stavebného materiálu bude po štátnych cestách. 

7. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním 

najmä na §14 ods. l zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu z prác vykonávaných v sídle alebo mieste 

podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa 

tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať 

odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 

zákona o odpadoch. 
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Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako 

na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť 

odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o 

odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a 

stavebník odpadov uchovajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi, 

v prípade, že na stavbe bude vykonávané kolaudačné konanie, žiadateľ o vykonanie konania o 

povolení k užívaniu stavby predloží ku kolaudácii stavby doklady, ako bolo naložené so 

vzniknutými odpadmi na uvedenej stavbe. Upozorňujeme, že za nakladanie s odpadmi podľa 

zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri demolácii komunikácie zodpovedná osoba plní povinnosti 

podľa §14 o zákona o odpadoch, zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri 

tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci 

materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave 

na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

8. VSD: 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 spoľahlivej a 

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

 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 

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

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

pre zavesené káblové vedenie 1 m, 

 V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 

vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané 

 zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 

 vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

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

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 

 uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

 vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

 vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 

 Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialeností 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 nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi 

vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný 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 podľa 

platných STN. 

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

nie sú v majetku VSD, a. s. 

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných 

predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby 
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voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa 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.  

 Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 

kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

 V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 

okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané 

 zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne 

ťažké mechanizmy, 

 vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné 

práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 

prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však 

dodržať nasledovné podmienky. 

 Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 

objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsds.sk, tel. 055 

610 2792, 0917 433 311 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsds.sk, tel. 055 610 

2213, 0918 248 563 - Ing. Peter Stoličný. 

 V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného 

výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu. 

 Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 

 Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia 

byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. 

 Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s. žiadame, aby bol 

prizvaný zástupca spoločnosti ku kontrole.  

Ochranné pásmo elektrickej stanice 

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré 

sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu 

elektrickej stanice, 

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú 

vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu 

elektrickej stanice, 

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 

elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 

technologických zariadení 

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané 

vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a 

bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. Zriaďovať stavby v ochrannom pásme 

elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa 

sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme 

elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

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 

podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma 

novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa 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. 

mailto:skripko_stefan@vsds.sk
mailto:stolicny_peter@vsds.sk
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Pri ukladaní optického vedenia do zeme požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1m od základu 

podperných bodov nadzemných vedení VN (22 kV) a NN (0,4 kV). V blízkosti jestvujúcich 

transformačných staníc žiadame dodržať min. vzdialenosť 4 m od betónových základov. 

9. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. 

/stavebný zákon/ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov 

a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.  

10. Stavebník na dotknutých pozemkoch SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného 

rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu o vzniku vecného 

bremena. 

11. Slovak Telekom, a. s.: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 

351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o 

ochrane proti rušeniu. 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a. s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: 

Miroslav Gnip,+421 57 7767620 

 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka společnosti Slovák 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. 

 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 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. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 

povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a. s. a DIGI 

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 žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK společností Slovák Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a. s. základe samostatnej objednávky do troch 

týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 
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Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, 0902197906 

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

 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 

tohto vyjadrenia. 

Žiadateľ 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 Slovák Telekom, a. s. 

 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s. 

povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovák Telekom, a. s., 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia, 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu, 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 

na jeho ochranu stanovené, 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo l2129 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s .r. o. nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

mailto:miroslav.gnip@telekom.sk
mailto:spojstav@spojstavke.sk
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UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 

teľ káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu  

12. VVS a. s.: Požadujeme najneskôr pred začatím stavebných prác, požiadať o presné vytýčenie 

potrubia vodárenského distribučného systému. V záujmovom území navrhovanej stavby sa 

nachádza verejný vodovod. Upozorňujeme, že trasa navrhovanej stavby (optickej siete) 

viackrát križuje a je v súbehu s verejným vodovodom. 

Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie sieti v 

správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel. č. 

057 7870 777). Siete v riešenom území Vám budú vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania. 

Pri súbehu navrhovaného podzemného optického vedenia s verejným vodovodom nesmú byť 

káble optického vedenia umiestnené nad vodovodným potrubím. V ochrannom pásme 

verejného vodovodu žiadame uložiť optické vedenie do chráničky. Počas prác, žiadame 

prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a .s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v 

stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (kontakt: ved. VaK HS 

Humenné, p. Haluška - 0903 903 962, Jaroslav.Haluska@ vodame.eu) . V prípade, že 

zodpovedný za mestnanec na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú 

situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky 

obmedzený, prípadne znemožnený prístup k verejnému vodovodu, za účelom prevádzky, 

odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby 

optickej siete. Pri križovaní navrhovaného podzemného optického vedenia s verejným 

vodovodom v mieste kríženia žiadame uložiť predmetné zariadenia vždy do priestoru nad 

verejný vodovod do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu. Pred 

zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu VVS, a. s., závod Humenné, ktorý svoju účasť 

a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt: ved. VaK HS Humenné, p. 

Haluška - 0903 903 962, Jaroslav.Haluska@vodarne.eu).  Stavebník je povinný oznámiť 

listom začatie realizácie vybraného úseku stavby najneskôr do 7 pracovných dní pred začatím 

prác Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., závod Humenné. Stavebník je 

povinný oznámiť listom ukončenie realizácie vybraného úseku stavby do 7 pracovných dní 

odo dňa ukončenia prác na vybranom úseku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. 

s., závod Humenné. Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované 

vodovodné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré 

nie sú v správe VVS a. s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. V prípade 

vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na 

ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. l zák. č. 442/2002 Z. z.). Žiadame 

rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (napr. poklopy, zasúvadlové 

uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej 

úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z. z.).  

Ak v rámci predmetnej stavby dôjde úpravami k vytvoreniu plôch so spevneným 

povrchom v miestach trás verejného vodovodu, VVS, a. s. si vyhradzuje právo zásahu a úprav 

do týchto plôch za účelom zisťovania a odstraňovania porúch, vykonávania potrebných opráv 

verejného vodovodu a ich prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných 

plôch a úprav do pôvodného stavuje povinný znášať investor predmetnej stavby (vlastník 

optického vedenia). Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie trasy 

optického vedenia v digitálnej podobe vo formáte DGN. Zameranie je potrebné odovzdať na 

príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zeľo č.t. 0902968102, 057/7870285 resp. zaslať e-mailom 

na adresu: rudolf.zelo@vodarne.eu. 

 

 

http://www.telekom.sk/
mailto:Jaroslav.Haluska@vodarne.euh
mailto:rudolf.zelo@vodarne.eu
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13. SVP, š. p.: Dodržať odstupovú vzdialenosť vedenia min. 6,0m od brehovej čiary drobného 

vodného toku, ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie, mechanizmy zabezpečiť tak, aby 

nedošlo k úniku ropných derivátov do povrchových a podzemných vôd, neumiestňovať 

stavebný materiál do prietočného profilu a na brehovú čiaru tokov, po ukončení prác uviesť 

terén do pôvodného stavbu, prizvať správcu toku ku kontrole realizovaných prác. 

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 

udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 

14. SÚC PSK: OS, ak to umožňujú pomery v obci viesť v zelenom páse za vonkajšou hranou, 

resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, 

zelený pás), nie spevnená časť vozovky, 

- 3 x kríženie ciest bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním v 

chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m 

za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru 

(priekopa, chodník, zelený pás), 

- pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za 

násypom), 

- umiestnenie 3 x pretláčania, bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z 

dôvodu opravy, pretláčanie bude uložené kolmo na cestu II. a III. triedy, 

- OS nesmie byť umiestnená na mostnom objekte ani na priepuste, min. 5 m od jeho vtokovej 

a výtokovej strany s označením (nekopať OS), 

- SÚC PSK, ako správca ciest II. , III. tr. žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich 

ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Ing. Pajtáša, tel. 0905 707 397) na 

preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme 

písomného zápisu (príloha), 

- na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu 

po realizačného zamerania OS s určením jej pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom 

telese vyššie uvedených ciest II., III. triedy, 

- vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do 

pôvodného stavu, na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s 

finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby, 

- -žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a 

musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, 

- každý prípadný iný zásah do telesa vyššie uvedených ciest II.,III. triedy je potrebné vopred 

prejednať s jej majetkovým správcom, 

- pozemky pod cestou III/3845 v k. ú. obce Koškovce KNC 779/1 nie sú vo vlastníctve PSK, 

ani pod správou SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky 

vlastníkov pozemkov v dotknutých pripravovanou stavbou, 

- pozemky pod cestou II/559 v k. ú. obce Koškovce KNC 772, 544, 773 sú vo vlastníctve 

PSK, preto je potrebné v mieste uloženia OS zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku, 

žiadateľ požiada správcu o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena, pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou, 

- v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu 

štátnej správy OS vytýčiť, odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady. 

Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z. 

z. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z. z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a 

nariadení, pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a 

odsúhlasené príslušným ODIPZ SR. 

- stavebník dodrží podmienky stanoviska SÚC PSK -HÉ/47-1/2020/341 zo dňa 5.5.2020; 

15. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: Stavba bude 3x 

križovať cestu II/559 v km cca 14,164, 14,541, 14,937, preto požadujeme rešpektovať jej 

existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území. 
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Je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a 

údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSK -HÉ/47-

1/2020/341 zo dňa 5.5.2020. Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 

30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty II/559 s 

doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným 

inšpektorátom v Humennom. 

16. SPP a. s. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk , 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi SPP-D 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, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú 

stranu od obrysu ručne za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj 

bezvýkopové technológie, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

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

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 

prevádzkovateľa, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia 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-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k 

vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

- 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 pokutu vo výške 300,- € až 150 

000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,  

- 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 01, TPP 702 02, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- 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 73 

6005 a TPP 906 01,  

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby  

17. Minimalizovať zásah do pôdneho krytu, vegetáciu odstraňovať len v nevyhnutnom prípade, 

využívať existujúce prístupové cesty, okolie stavby uviesť do pôvodného stavu. 

18. ŽSR: Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác. ktoré môžu ohroziť podzemné 

zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša 

organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že 

zabezpečí: 

a) pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného zabezpečovacieho vedenia a 

zariadenia priamo na stavenisku – trase, 

b) upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 

14 dní vopred, 

c) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto 

vedenia a zariadenia, 

d) upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia 

- zariadenia od výkresovej dokumentácie, 

e) upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť 

a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v zmysle zákona č. 

251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby 

nepoužívali žiadne mechanizmy (hĺbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.) Pre ochranu 

podzemných vedení sa v zmysle zákona č. 251/2012 paragraf 43 ods.7 zriaďuje ochranné 

pásmo l m,  

f) aby odkryté podzemné zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené 

proti poškodeniu,  

g) aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred 

jeho - ich zakrytím – zahádzaním, 

h) aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Stredisko miestnej 

správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo 

zariadenie nie je viditeľné poškodené,  

i) aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR 

Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice,  

j) U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné 

požiadavky: 

1. v zmysle STN 33 21 60 a, 

2. medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo 

Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie 

vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnú prípadné opatrenia na ochranu 

oznamovacích vedení a zaradení.  

3. v zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi 

energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich 

indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú 

stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred 

ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení,  
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4. v zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty 

rušivých vplyvov pre káblové vedenia menšie ako lmV a pre nadzemné vedenia 

menšie ako 2mV.  

5. Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa 

zákona č. 513/2009 Zb. 

Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny 

pri vykonávali í Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo 

križovaniu s podzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri 

pojednávaniach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné 

bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného 

zákona. 

k) Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Strediskom 

miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto 

vyjadrenia je na dobu dvoch rokov odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným 

rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, 

alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať 

o nové vyjadrenie o existencií podzemných vedení a zariadení ŽSR.  

l) Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to 

požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a 

dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za 

zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť 

výškové umiestnenie vedenia sondami.  

m) Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR OR Košice - Sekcia OZT 

Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice. Kollárova 10, 041 50 Košice. 

 

19. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- bez námietok 

Toto územné rozhodnutie podľa §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti.  

 

Odôvodnenie 

 

Obec Koškovce, začala na základe návrhu Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

IČO 35763469 v zastúpení S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO 50630725 územné 

konanie o umiestnení stavby. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym 

účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 

7.12.2020. Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu stavby. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii sú zahrnuté v 

podmienkach tohto územného rozhodnutia. 

Stavba nevyžaduje výrub drevín, na ktoré sa vzťahuje § 47 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny. 

Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. Šipoš.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a zistil, 

že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona. 

 

 

 

Poučenie 

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Koškovce. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 

v správnom konaní.  
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. 

 

Celé oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste, 

spôsobom v obci obvyklom. Posledný deň je dňom doručenia. 

 

 

 

 Ing. Vladimír BABIČ  

 starosta obce 

 

  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne 

prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň 

doručenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 06.04.2021 Zvesené dňa: 

 

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 

 

 

 

Doručí sa:/do vlastných rúk/ 

1. TELEKOMUNIK, s r. o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice  

 

Na vedomie: 

2. Slovák Telekom a. s., Bajkalská 28,81 7 62 Bratislava 

3. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné 

4. Okresný úrad Humenné, odbor CD a PK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

5. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom, ODI, Nemocničná 1, 066 01 Humenné 

6. SSC, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 04 Košice 

7. SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

8. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 

9. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

10. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné 

11. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné 

12. MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov 

13. VVS a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné 

14.O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

15.VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

16.MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš. prac. Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

17.NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

18.OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 

19.Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

20.MDaV SR, odd. oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice 

21.ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

22.OÚ v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

23.SVP, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
 


