O B E C DUBOVICA
Obecný úrad Dubovica č. 190, 082 71
________________________________________________________________________________
Č.j. Du – 2021/83-OcÚ/238-SOcÚ/01/Ba
V Dubovici, dňa 03.06.2021
Vybavuje: Ing. Bučková A.
051/4881172

VEC: Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov
- návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“

ROZHODNUTIE
VE RE J NÁ VYHLÁ Š KA
podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov

Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov, podal dňa 05.05.2021 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“,
o objektovej skladbe:
SO 01 – Slaboprúdové rozvody
na pozemkoch parc.č. KN-C 722/2, 722/7, 722/1, 731, 730/3, 730/2, 699/15, 730/1 (podľa registra
„E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 817/1), 730/4, 747/1, 644/5, 732, 643/103, 644/8
(podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 797/2), 643/119, 643/102, 726,
729, 728, 727 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 54/21), 642/1
(podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 54/22), 733/2 (podľa registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 801/1), 733/1 (podľa registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu č. parcely 801/2), 743 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č.
parcely 35/4), 723/1, 724/1, v katastrálnom území Dubovica, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie,
ostatná plocha, vodná plocha, trvalý trávny porast, ktoré sú vo vlastníctve obce Dubovica, v správe
SPF Bratislava a v správe Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 02.06.2021.
Obec Dubovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v
územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a
§ 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská
uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
vydáva
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rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby „Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“, na pozemkoch
parc.č. KN-C 722/2, 722/7, 722/1, 731, 730/3, 730/2, 699/15, 730/1 (podľa registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu č. parcely 817/1), 730/4, 747/1, 644/5, 732, 643/103, 644/8 (podľa registra
„E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 797/2), 643/119, 643/102, 726, 729, 728, 727
(podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 54/21), 642/1 (podľa registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 54/22), 733/2 (podľa registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu č. parcely 801/1), 733/1 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
č. parcely 801/2), 743 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 35/4),
723/1, 724/1, v katastrálnom území Dubovica, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha,
vodná plocha, trvalý trávny porast, ktoré sú vo vlastníctve obce Dubovica, v správe SPF Bratislava
a v správe Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica tak, ako je to zakreslené v
situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Účelom líniovej stavby je výstavba telekomunikačnej optickej siete pre obyvateľov obce Dubovica,
z dôvodu stabilizácie, skvalitnenia a rozšírenia poskytovania internetových služieb prostredníctvom
optických káblov.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. SO 01 – Slaboprúdové rozvody – prípojka bude realizovaná uložením 1x HDPE optickej chráničky
40/33 s 7x10/8 mm pred inštalovanými mini HDPE a 1x HDPE optickej chráničky 40/30. Trasa
prípojky bude vedená parcelami na pozemkoch v k.ú. Dubovica. V mieste križovania
komunikačných asfaltových ciest, bude telekomunikačná trasa riešená podľa vzorového priečneho
rezu, v PD. Pri križovaní vodného toku Dobovický potok je trasa vedená z jednej strany brehu na
druhú riadeným prepichom. Prípojky k optickému internetu budú realizované podľa záujmu
obyvateľov obce.
2. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska KPÚ, Hlavná 115, 080 01 Prešov, zo dňa 29. mája
2020, č. KPUPO-2020/11075-02/39657/Ul, Mgr. M.Uličný, PhD.
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.
2.Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov.
3. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa
03.06.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001432-002. Daniel Urda.
1. Predmetná stavba križuje vodný tok Dubovica a je aj v súbehu s týmto vodným tokom, preto do
projektovej dokumentácie žiadame doplniť všetky miesta križovania (počet) s vodným tokom.
V prípade ak stavba križuje aj iné drobné bezmenné vodné toky prípadne je v súbehu s týmito
vodnými tokmi, žiadame aj v tomto prípade doplniť projektovú dokumentáciu o všetky miesta
križovania a ich technické riešenie.
2. Pri využívaní mostného telesa na križovanie vodného toku, žiadame aby bola chránička
umiestnená na odtokovej strane a boli použité len mosty, ktoré sú stavebne povolené a taktiež
žiadame doložiť súhlas vlastníka prípadne správcu mostov.
3. Žiadame, aby sa ku križovaniu vodného toku a jeho technickému spôsobu (umiestnenie na moste)
vyjadril aj správca vodných tokov.
4. Podľa § 27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na
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uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, je potrebný súhlas orgánu štátnej
vodnej správy, ktorý je potrebný vydať pred vydaním územného rozhodnutia prípadne
stavebného povolenia.
5. K vydaniu súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.
4. Rešpektovať podmienky súhlasu OÚ – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 22.03.2021,
č. OU-SB-OSZP-2021/001026-002. Daniel Urda..
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Križovanie líniových vedení je potrebných vykonať v zmysle STN 73 68 22 „Križovanie
a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
Pri súbehu optickej siete s drobnými vodnými tokmi požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť
vedenia od brehovej čiary resp. majetkovoprávnej hranice vodných plôch min. 6,0 m
s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého
územia. Platí väčšia vzdialenosť vo vzťahu k brehovým čiaram vodných tokov.
Pri križovaní vodného toku Dubovický potok cez existujúci mostný objekt, chráničku
požadujeme osadiť na výtokovú stranu tak, aby žiadna jej časť nezasahovala do prietokového
profilu vodného toku t.j. min. 0,2 m nad spodnou hranou premostenia. Vedenie trasy prípojky
po konštrukcii mostného objektu je potrebné odsúhlasíť s jeho vlastníkom, resp. správcom.
V súvislosti s umiestnením chráničky na mostné objekty SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody
vzniknuté na optickej sieti, spôsobené prechodom povodňových prietokov, ľadom alebo
nárazom plávajúcich predmetov.
Križovanie líniového vedenia s vodnými tokmi vyznačiť v teréne stabilnými značkami „POZOR
NEBÁGROVAŤ“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca
(vlastník) optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti,
ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
Zábery pozemkov vo vlastníctve SR – SVP, š.p. majetkovoprávne usporiadať s SVP, š.p., odbor
správy majetku, najneskôr ku dňu stavebného resp. kolaudačného konania.
Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú
ochranu na úseku dotknutom výstavbou.
Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred SVP š.p, OZ Košice – prevádzkové stredisko Prešov
(tel.: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru zo strany SVP, š.p., ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce podmienky počas realizácie stavby
Ku preberaciemu konaniu žiada SVP, š.p. prizvať ich zástupcu a predložiť mu 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 (riečného kilometra) podľa platne kilometráže vodného toku. Uvedenú
dokumentáciu predložiť SVP, š.p. aj v digitálnej podobe (súbor . dgn . dwg).
V prípade, ak križovanie nebude zrealizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami
správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia,
vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu
bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník).
Podmienku č. 11 uviesť na žiadosť SVP, š.p. v kolaudačnom rozhodnutí stavby.
Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách,
v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody
vzniknuté užívaním vodných tokov.
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 inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich
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statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
15. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku.
16. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v takom stave, aby nedošlo k úniku
ropných látok do toku.
5. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠSOH, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa
07.07.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001611-002. Ing. Štieberová.
1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a
ďalších súvisiacich predpisov.
6. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠSOPaK, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa
15.07.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001783-002. PhDr. Iveta Sekeráková.
- V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce
mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OpaK. Výrub dreviny možno vykonať
len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas
na výrub drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
- Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10.
do 31.3. kalendárneho roka).
7. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ CDaPK, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov, zo dňa 04.06.2020,
č. OU-PO-OCDPK-2020/031691-002 Mgr. Švantner.
1. Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným zákonom,
cestným zákonom a v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Dubovica.
2. Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných
mechanizmov.
3. Stavba bude zasahovať do extravilánu obce Dubovica a preto je nutné, aby stavebník požiadal
tunajší úrad o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v súlade s ustanovením § 11 cestného
zákona. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním územného
a stavebného povolenia.
4. Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmú zhoršiť odtokové
pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.
5. Trasu vedenia komunikačnej siete navrhovanú v extraviláne obce v súbehu s cestou viesť mimo jej
cestné teleso (minimálne 1 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy).
6. Trasu vedenia komunikačnej siete umiestniť mimo mostné objekty cesty v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
7. Trasu vedenia komunikačnej siete navrhovanú v intraviláne obce v súbehu s cestou viesť mimo jej
cestné teleso resp. mimo jej hlavný dopravný priestor. Ak sú stiesnené pomery, žiadame ich bližšie
špecifikovať uvedením dĺžky konkrétneho úseku s vypracovaním min. troch vzorových priečnych rezov
telesa cesty.
8. Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a
cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných
komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
9. Križovanie vedenia komunikačnej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne
pretláčaním tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a
cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.
10. Trasu navrhovaného vedenia komunikačnej siete koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení,
resp. s plánovanými pokládkami vedení (napr. kanalizácia, vodovod, plynové vedenie a pod.).
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11. Umiestnenie stavby a technické podmienky vedenia komunikačnej siete v dotyku s cestou
odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
12. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch
v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov
november – marec.
13. Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k
poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
14. Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou požiadať tunajší
cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a
určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť
dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v
Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.
15. Trasu komunikačnej siete navrhovanú v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v obci
Dubovica odporúčame odsúhlasiť s príslušný cestným správnym orgánom pre miestne a účelové
komunikácie – t.j. obec Dubovica.
8. Rešpektovať podmienky výnimky z ochranného pásma PK OÚ CDaPK, Nám. Mieru 3, 080 01
Prešov, zo dňa 23.04.2021, č. OU-PO-OCDPK-2021/0012006-003 Mgr. Švantner.
1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie,
podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s
ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s cestným zákonom, v súlade s
platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Dubovica.
2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť
k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty.
3. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na
ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona.
4. Žiadateľ zabezpečí pred samotným začatím stavebných prác v súbehu s cestou vytýčenie trasy za
účasti zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov
(p. Tomčufčík Ľubomír, tel.č.: 0915 963 372).
5. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo
k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k znečisteniu vozovky
cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcom cesty - Správa a údržba ciest PSK,
Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov vo vyjadrení k dokumentácií stavby vydanom pod č.
SUCPSK-PO2020/247-001 zo dňa 4. 3. 2021.
7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať
zástupcu správcu cesty – Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p.
Tomčufčík Ľubomír, tel. č.: 0915 963 372) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu cesty
pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác
spolu s porelizačným zameraním predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči
telesu cesty.
8. Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním v
hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak, aby nebola ohrozená
stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť
umiestnené mimo cestné teleso.
9. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný
materiál a nesmie
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dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.
10. V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej činnosti
správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie optického vedenia nachádzajúcu sa v
ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady po výzve správcu cesty.
11. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch
v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov
november – marec.
12. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste vplyvom realizácie stavebných prác v dotyku s
cestou je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný
správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie
dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu
o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť tunajšiemu cestnému správnemu orgánu,
ktorý ho predloží na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33,
080 05 Prešov.
13. Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na umiestnenie stavby „Telekomunikačná
vybavenosť pre obec Dubovica“.
9. Rešpektovať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, zo dňa
16.06.2020, č. CS SVP OZ KE 3168/2020/2, Ing. Kekáč.
1. Rešpektovať ustanovenia STN 73 68 22 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými
tokmi“.
2. Pri súbehu optickej siete s drobným vodným tokom požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť
vedenia od brehovej čiary a hranice vodných plôch minimálne min. 6,0 m s prihliadnutím na
charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Platí väčšia
dostupná vzdialenosť vo vzťahu k brehovým čiaram vodných tokov.
3. Pri križovaní vodného toku Dubovický potok cez existujúci mostný objekt (lávka), chráničku
požadujeme na predmetom mostnom objekte osadiť na výtokovú stranu tak, aby žiadna jej
časť nezasahovala do prietočného profilu vodného toku t.j. min. 0,2 m nad spodnou hranou
premostenia. Vedenie trasy prípojky po konštrukcii mostného objektu je potrebné odsúhlasiť
s jeho vlastníkom, resp. správcom. Naša organizácia nie je správcom predmetných mostných
objektov.
4. V súvislosti v umiestnením chráničky na mostné objekty SVP š. p. nebude zodpovedať za škody
vzniknuté na optickej sieti, spôsobené prechodom povodňových prietokov, ľadom alebo
nárazom plávajúcich predmetov.
5. Križovanie líniového vedenia s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami
„POZOR NEBAGROVAT“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek,
správca (vlastník) optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
6. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti,
ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
7. Zábery pozemkov vo vlastníctve SR – SVP, š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v
spolupráci Odborom správy majetku našej organizácie.
8. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú
ochranu na úseku dotknutom výstavbou.
9. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred SVP š.p., OZ Košice - prevádzkové stredisko Prešov
(tel.: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
10. Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné
výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku (situácia a priečny rez
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križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s
určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú
dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
11. V prípade, ak križovanie nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami
správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia,
vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného
stavu bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník).
12. Túto podmienku žiadame uviesť v kolaudačnom rozhodnutí stavby.
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.
10. Rešpektovať podmienky vyjadrenia MM-Networks s.r.o., Námestie sv. Martina 39, 082 71, č.
2021018.
1. 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
porušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, prípadne zmeny projektu alebo
rozsahu stavby, dôvodu žiadosti alebo účelu žiadosti.
3. Pri umiestňovaní zástavby alebo iných činností v blízosti existujúcich telekomunikačných
vedení a zariadení požadujeme, rešpektovať ich ochranné pásma.
4. Križovania a súbehy navrhovaných inžinierských sietí riešiť podľa STN 73 6005
5. Pre začatím prác je stavebník povinný nechať si vytýčiť naše siete nami povereným
pracovníkom. Objednávka na tel. +421948043526, p. Šlosár.
6.Vo vzdialenosti menšej ako 1m vykonávať zemné práce výlučne ručným výkopom.
7. Vyjadrenie je možné použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Na akýkoľvek iný účel
je nutný súhlas.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa
§68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s., Pri Hati 1, 040 01 Košice, zo dňa
16.06.2020, č. KE- 1132/2020, Duhaň.
12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia, všeobecné podmienky ochrany SEK Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zo dňa 03.05.2021, č. 6612112867, Danka Chovanová.
13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zo dňa
8.6.2020, č. TD/NS/0431/2020/Va.
14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD, a.s., Košice, región Prešov, Strojnícka 3, 080 06
Prešov, zo dňa 18.09.2020, č. 15490/2020/, Ing. Sabol.
15. Rešpektovať podmienky vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040
01 Košice, zo dňa 1.6.2020, č. 588/2020, p. Tirpak.
16. Rešpektovať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, zo dňa 14.10.2020 č.
15480/2020/O, Ing. Kurillová. S vydaním územného rozhodnutia stavby podľa predloženej PD
z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami :
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1. Pred začatím zemných prác je bezpodmienečne nutné vytýčenie našich inžinierskych sietí
v teréne.
2. Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
v správe nášho závodu, ktoré je 1,5m na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri
priemere do 500 mm vrátane a 2,5m nad priemer 500mm v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo
iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať
trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
3. Pri
uložení
optického
kábla
v zemi
riešiť
križovanie
s existujúcim
vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov kolmo na os
vodovodného a kanalizačného potrubia s uložením kábla do chráničky a to v celom rozsahu
pásma ochrany vodovodu a kanalizácie. Pri križovaní žiadame rešpektovať normu STN 73
6005.
4. Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete (prípadne multirúra), umiestnené nad vodovodným
potrubím.
5. Pásmo ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania BOZP a v súlade
s Vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach s nami súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností) a jej Prílohou č. 2 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri zemných prácach, bod 5.5. Zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia
zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky
väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce.
6. Pri realizácii optickej siete nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia
predmetného vodovodu a kanalizácie (napr. armatúrne šachty, hydranty, uzávery a pod. ...)
a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
7. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia
pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné
predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421.
V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné
škody na majetku investora alebo VVS.
17.Rešpektovať podmienky stanoviska SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, zo dňa 28.04.2021,
č. SPFS56130/2021/740/07, Ing. Kondela
- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností
a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady
žiadateľa vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii predmetnej stavby,
k žiadosti o zriadenie vecného bremena potrebujete doložiť žiadosť o zriadenie vecného
bremena, znalecký posudok (ak je vecné bremeno do 200m2 nie je znalecký posudok potrebný),
geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF.
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby moholi byť
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje
náklady.
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- stanovisko SPF neoprávňuje žiadateľa k akýmkoĺvek terénnym úpravám na pozemku SPF
alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF.
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.
18.Rešpektovať vyjadrenie Obce Dubovica, OcÚ Dubovica 190, 082 71 č. DU-291/2019-002-OCUS zo dňa 17.12.2019, Sedláková Daniela. Všetky náklady spojené s vybudovaním optickej siete
a daním pozemkov do pôvodného stavu znáša spoločnosť.
19. Rešpektovať stanovisko Lesov SR, š.p. OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, zo dňa
15.1.2021, č. 985/140-2021, 17410/2018/2391. K dotknutej parcele usporiadať vzťah zriadením
vecného bremena pre žiadateľa ku dňu kolaudácie stavby.
20. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SaÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, zo dňa 04.03.2021,
č.SUCPSK-PO2020/247-001, Ing. Karafa.
Vami pripravovaná stavba telekomunikačnej optickej siete priamo susedí s nami spravovanou
cestou III/3190, ktorej pozemok však nemáme zapísaný na našom liste vlastníctva a preto Vám
dávame vyjadrenie len k technickému riešeniu.
Vami pripravovanú telekomunikačnú optickú sieť v súbehu s cestou III/3190 žiadame
umiestniť mimo jej cestné teleso. Pri výkopových prácach požadujeme, aby nebolo ohrozené cestné
teleso cesty III/3190 a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva.
Priečne kríženia s cestou III/3190 žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo
na os vozovky, hĺbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle platnej STN. Montážne jamy
žiadame vytvoriť mimo cestné teleso cesty III/3190 a to tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa
a jeho príslušenstva.
Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Výkopovú zeminu
žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty. Na vykonané práce požadujeme uplatniť
záruku 60 mesiacov.
V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty III/3190 sa investor zaväzuje na výzvu
správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne preložiť na vlastné náklady. Písomný záväzok investora
žiadame doložiť k dokumentácii pre územné konanie.
Počas realizácie prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne
znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite
odstránené stavebníkom.
Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím
prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Nižná
Šebastová (p. Ľubomír Tomčufčík, tel.č. 0915 963 372) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia
stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi
cesty dokumentáciu realizovaných prác (projektová dokumentácia zodpovedajúca skutočnosti,
porealizačné zameranie s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu cesty
III/3190) a zápisnične predmetný úsek cesty po stavebných úpravách. V prípade, že nebude zástupca
SÚC SPK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme
súhlas s užívaním realizovanej stavby.
O povolenie pre zvláštne užívanie cesty III/3190 a v prípade potreby o výnimku z ochranného
pásma predmetnej cesty a realizáciu stavebných prác na tejto ceste je potrebné požiadať príslušný
cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
21. Podľa §66 ods. 1, Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, 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,
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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.
(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. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo
vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na
nového vlastníka, ak je podnikom.
(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 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.
(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, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku
núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku
núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. 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.
(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, keď sa dozvedel o skutočnosti,
že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo
dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. 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.
22.Rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov
územného konania
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Pri miestnom šetrení konanom dňa 02.06.2021 zo strany účastníkov konania neboli vznesené
námietky a pripomienky. Požiadavky SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava boli
akceptované stanovením podmienky č. 17 tohto rozhodnutia. Požiadavky Obce Dubovica, OcÚ
Duboviva 190, 082 71, boli akceptované stanovením podmienky č. 18 tohto rozhodnutia.
Požiadavky Lesov SR, š.p. OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov boli akceptované
stanovením podmienky č. 19 tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov, podal na tunajší stavebný úrad
návrh na umiestnenie líniovej stavby „Telekomunikačná vybavenosť pre obec Dubovica“, na
pozemkoch parc.č. KN-C 722/2, 722/7, 722/1, 731, 730/3, 730/2, 699/15, 730/1 (podľa registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 817/1), 730/4, 747/1, 644/5, 732, 643/103, 644/8
(podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 797/2), 643/119, 643/102, 726,
729, 728, 727 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 54/21), 642/1
(podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 54/22), 733/2 (podľa registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu č. parcely 801/1), 733/1 (podľa registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu č. parcely 801/2), 743 (podľa registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu č.
parcely 35/4), 723/1, 724/1, v katastrálnom území Dubovica, o kultúre zastavaná plocha a nádvorie,
ostatná plocha, vodná plocha, trvalý trávny porast, ktoré sú vo vlastníctve obce Dubovica, v správe
SPF Bratislava a v správe Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, bolo na
stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby.
Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 ods. 3 písmeno f), stavebného zákona a
rozsiahlou stavbou a stavbou s veľkým počtom účastníkov konania.
Stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a §
26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) oznámil oznámením č. Du-2021/83-OcÚ/238-SOcÚ/Ba, zo dňa 06.05.2021
začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania (líniová stavba, zvlášť rozsiahla
stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36 ods. 4 stavebného zákona) verejnou
vyhláškou a súčasne nariadil k prejednaniu predloženého návrhu ústne konanie, ktoré sa uskutočnilo
dňa 02.06.2021.
Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 36 ods. 1 stavebného zákona).
Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby bolo
zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dubovica a na webovom sídle obce Dubovica.
Počas zverejnenia oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne
námietky a pripomienky účastníkov konania.
Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby (podľa
§ 36 ods. 1 stavebného zákona) oznámené obvyklou formou (jednotlivo). Dotknuté orgány mohli v
rovnakej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) oznámiť svoje stanoviská. Taktiež boli upozornené,
že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým
orgánom doručené včas. Do dňa ústneho pojednávania žiadny dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie
lehoty.
Ústne pojednávanie k predloženému návrhu sa konalo dňa 02.06.2021.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, dopravné
podmienky, kultúrne pamiatky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho
fondu, lesného pôdneho fondu, ochrany zdravia, bezpečnosti a pod. Stavebný úrad v územnom konaní
zosúladil stanoviská dotknutých orgánov.
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Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom obce Dubovica.
Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá podľa zákona č.
136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Z dotknutých orgánov a organizácii dali svoje súhlasy, stanoviská a vyjadrenia:
SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, VSD a.s. Košice, RO Prešov, Orange Slovensko a.s., Košice, OÚ
– ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, Sabinov, SaÚC PSK Prešov, OÚ CDaPK Prešov, ORHaZZ Prešov, KPÚ
Prešov, Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava, Ministerstvo vnútra SR,
odd.telekomunikačných služieb, Prešov, OÚ - odbor krízového riadenia, SVP š.p. Košice, SSC IV a
SC Košice, MM-Networks s.r.o., Lipany, O2 Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovanet, a.s. Bratislava,
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Košice, VVS a.s. Prešov, Slovak Telekom a.s. Bratislava.
Stanoviská a vyjadrenia k vydaniu územného rozhodnutia boli kladné a ich požiadavky boli
zapracované do podmienok rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky a
pripomienky. Požiadavky SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava boli akceptované
stanovením podmienky č. 17 tohto rozhodnutia. Požiadavky Obce Dubovica, OcÚ Duboviva 190,
082 71, boli akceptované stanovením podmienky č. 18 tohto rozhodnutia. Požiadavky Lesov SR, š.p.
OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov boli akceptované stanovením podmienky č. 19 tohto
rozhodnutia. Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že
navrhovateľ nemá vo vlastníctve všetky pozemky, na ktorých by mohla byť stavba umiestnená, ale
navrhovateľ predložil súhlasné stanoviská SPF Bratislava, Obce Dubovica a Lesov SR.
Na základe uvedených skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohoto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad –
Obec Dubovica, OcÚ Dubovica 190, 082 71. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ladislav Timčo
starosta obce
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli obce Dubovica, OcÚ Dubovica 190, 082 71 a na webovom sídle obce Dubovica.
15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .......................

Zvesené dňa …....................

Pečiatka, podpis

Pečiatka podpis

Doručí sa:
1. Obec Dubovica, Ocú 190, 082 71 – na vyvesenie
2. Pre spis

