
OBEC STRETAVA, stavebný úrad, 
   Stretava 12, 072 13 Palín, okres Michalovce  
 
ev.č .495/2017/UR                                                                        Stretava 19.01.2018 
 
 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
 

 
    Obec Stretava v zastúpení Marek Keher, starosta obce, ako príslušný správny 
orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa § 33 a §117 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení zmien a doplnení vydáva podľa § 39 a § 39a) a § 140 stavebného zákona, § 
4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci návrhu na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby toto 
 

ú z e m n é  r o z h o d n u t i e  
o umiestnení stavby  

 
názov stavby: „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej 
komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 67359/MISTV“,  
telekomunikačná stavba , k.ú. Stretava 
pre navrhovateľa : O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
(IČO35848863) 
v zastúpení : Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika 
 (IČ : 60753447) 
v zastúpení : SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 (IČO 43769292) 
na pozemku  
parc.č. KN-E 288/26 (KN-C 560 ) – trvalý trávnatý porast, k.ú. Stretava – umiestnené 
stavby : SO 01 Stožiar, doplnky stožiara, SO – 03 Oplotenie 
parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ) - ostatná plocha, na parc.č. KN-C 46 
(KN-E 281/1 ) - trvalý trávnatý porast, na parc.č. KN-C 49 – zastavané plochy 
a nádvoria , k. ú. Stretava – umiestnená stavba SO 02 Elektroprípojka NN 
 
druh a účel stavby – umiestnenie 28,0 m oceľového priehradového stožiara, 
technologického kontajnera, osadenie anténneho systému, vybudovanie NN prípojky 
a oplotenie stožiara. Verejná telekomunikačná stavba siete O2 Slovakia, s.r.o. 
zabezpečí pokrytie svojím signálom v lokalitách Stretava, Stretavka, Palín, Senné. 
 
členenie stavby na SO : 
 
SO 01 Stožiar, doplnky stožiara 
SO 02 Elektroprípojka NN 
SO 03 Oplotenie 
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Popis stavby :  
SO 01 Stožiar, doplnky stožiara 
Samotný stožiar o výške 28,0 m je štvorboká oceľová priehradová konštrukcia 
pozostávajúca z dvoch 9,0 m dlhých a jednej 10,0 m dlhej časti spojených pomocou 
skrutkovaných prírub. Stožiar je navrhnutý po výšku 18,19 m s premenným driekom, 
a od 18,19 m do 28,00 m s konštantným driekom. Pôdorysný rozmer prierezu štvorca 
so stranou 3,47 m je na úrovni +0,25 m a na úrovni +18,19 m až +28,00 m je  2,0 m. 
Stožiar je ukotvený do betónového základu. Doplnkové časti tvoria zábradlia v úrovni 
plošín, výstupný rebrík, káblové rošty, zábrana proti výlezu, poklop. Káblový rošt je 
navrhnutý z uholníkov a pásovej ocele po výške stožiara. Rebríky majú dĺžku 
rozmiestnenia plošín, na rebríku bude pripevnená vodiaca lišta Söll záchytného 
protipádového zariadenia . Všetky oceľové konštrukcie budú proti korózií chránené 
žiarovým pozinkovaním. 
Panelové antény (druh a katalógové číslo antény: ADU4517R0)  budú osadené na 
nárožniky navrhovaného stožiara. Nové antény budú smerované do troch sektorov 
označených GSM1ILTE1, GSM2/LTE2, GSM3/LTE3. Sektory sú navrhnuté tak, aby 
pokrývali signálom okolie základňovej stanice, v zmysle rádiového plánu a rádiového 
výpočtu investora stavby. Pre napojenie antén budú použité koaxiálne káble a 
jumpre.  
Technológia umiestnená v technologickom kontajneri je hlavným prvkom základňovej 
stanice. Zabezpečuje vysielanie a prijem jednotlivých rádiových kanálov v danom 
pásme medzi základňovou stanicou a účastníkmi mobilných staníc. 
Na základňovej stanici budú inštalované moduly NOKIA na pracovnej plošine 
stožiara a v technologickom kontajneri. 
SO 02 Elektroprípojka NN 
Nová  NN prípojka bude realizovaná pre napájanie technologického zariadenia 
mobilného operátora O2 Slovakia s.r.o. umiestneného v extraviláne obce Stretava, 
parcela č.288/26, kú. Stretava. 
Odberné miesto pre napájanie technológie je navrhnuté z existujúceho vzdušného 
distribučného vedenia NN siete VSD a.s., z podperného bodu pri ceste pri parcele č: 
46 (posledný podperný bod, pri rodinnom dome). Meranie spotreby elektrickej 
energie bude v novom elektromerovom rozvádzači RE/RP, ktorý sa bude nachádzať 
na prístupnom mieste vedľa predmetnej trafostanice. NN prípojka bude realizovaná 
NN káblom vedeným v zemnom výkope a ukončená v technologickom kontajneri v 
oplotenom areály základňovej stanice 02 Slovakia s.r.o. pod stožiarom. NN prípojka 
bude vedená po parcelách parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ) - ostatná 
plocha, na parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ) - trvalý trávnatý porast, na parc.č. KN-C 49 
– zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Stretava 
SO 03 Oplotenie 
Oplotenie základňovej stanice na ploche 16,00 x 8,0 m je navrhnuté z rúrkových 
profilov Ø76/3,6mm výšky 2,10 m. ktoré sú kotvené pomocou privarených platničiek 
220x220x6 mm a kotiev Hilti k základovým pätkám. V hornej časti stĺpikov sú pod 
uhlom 50 ° privarené prvky L30x30x3. Celá plocha bude oplotená pozinkovaným 
pletivom s ochrannou vrstvou (pogumovanie, resp. poplastovanie) vysokým 2,0 m a 
spevnená oceľovým drôtom. PIetivo je zebezpečené proti odcudzeniu tak, že po 
celom obvode vo výške 0,5m a 1,6m je pletivom prevlečená betonárska výstuž 
(roxor) Ø 12, ktorá je pozasúvaná do rúrok Ø22 privarených k stĺpikom. Rohové 
stĺpiky ako aj stĺpiky pri oceľovej bráne sú zavetrené vzperami - profilmi Ø42/3,2 mm  
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kotvenými do betónových základov. Okolo celého oplotenia je zabránené vstupu 
ostnatým alebo žiletkovým drôtom v troch výškových úrovniach až do výšky 2,5m. 
Vstupná oceľová brána je široká 3,0 m a vysoká 2,0 m. Je riešená ako dvojkrídlová, 
pričom jedno otvárave krídlo je rozdelené na polovice a je možné otvoriť iba jednu 
jeho časť (riešenie v prípade snehových závejov).  
 
Pre  umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 1. Stavba v rozsahu stavebných objektov bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 
KN-E 288/26 (KN-C 560 ), k.ú. Stretava – umiestnené stavby : SO 01 Stožiar, 
doplnky stožiara, SO – 03 Oplotenie, 
parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), na parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ), na 
parc.č. KN-C 49, k. ú. Stretava – umiestnená stavba SO 02 Elektroprípojka NN, 
polohovo tak, ako je zakreslené vo výkrese Situácia (č. výkr. 1-03) z 12/2016, 
overenom stavebným úradom v územnom konaní, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia a spracovateľom projektu je Suntel SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice, 
projektant Ing. Eva Hulmenčíková, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2660*Z*1 
Výškovo bude umiestnená tak, že najvyšší bod stožiara(vrátane všetkých konštrukcií 
a antén) neprekročí nadmorskú výšku 130,74 m n.m. Bpv. 
2. Vytýčenie stavby zabezpečí navrhovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby podľa 
ust. § 75 stavebného zákona, pričom navrhovateľ zodpovedá za priestorovú polohu 
stavby a jej súlad s týmto rozhodnutím. Prípadná zmena priestorovej polohy stavby 
musí byť stavebným úradom vopred odsúhlasená. 
3.   Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa 
nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických 
komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov. 
4. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona, oznámiť 
príslušnému stavebnému úradu termín zahájenia stavebných prác. 
5. Stavenisko je povinný stavebník zabezpečiť v zmysle § 43i odst. 3 stavebného 
zákona. 
6. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
7. Záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň nie je súčasťou území Natura 
2000. Investor je povinný plniť pri vykonávaní činností ustanovenia zákona 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  
8.  Investor je povinný zabezpečiť presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení 
verejných rozvodných sietí. Od existujúcich verejných rozvodných sietí, , zariadení 
zachovať požadované odstupové vzdialenosti – ochranné pásma v zmysle planých 
predpisov. 
9. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby realizácia plánovanej výstavby svojou 
prevádzkou nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností okolitých pozemkov. Dbať 
o to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby dopravné či mechanizačné prostriedky 
opúšťali stavenisko v takom stave, aby neznečisťovali verejné komunikácie, v 
opačnom prípade zabezpečiť ich vyčistenie. 
11. Pri uskutočňovaní stavby stavebník dodrží predpisy týkajúce sa bezpečnosti  
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práce, pričom musí dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a bezpečnosť a 
spoľahlivosť technických zariadení používaných pri stavebných prácach. 
12. Po skončení výstavby bude terén a miestne komunikácie upravené do 
pôvodného stavu. 
13. Pri umiestnení stavby  rešpektovať všetky záväzné stanoviska dotknutých 
orgánov a splnenie ich podmienok : 
• Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava; č. 8236/2017/ROP-002-
P/5706 zo dňa 16.03.2017 a č. 20461/2017/ROP-002-P/37003 zo dňa 06.11.2017 – 
záväzné stanovisko  s podmienkami : 
1) Najvyšší bod stožiara (vrátane všetkých konštrukcii a antén) a najvyšší bod 
mechanizmov použitých pri realizácii stavby (maximálny zdvih), neprekročí 
nadmorskú výšku 130,74 m n.m.Bvp (riešené územie sa nachádza v ochrannom 
pásme vodorovnej prekážkovej roviny Letiska pre letecké práce v poľnohospodárske 
práce Palín - Senné). 
2) Stavebník je povinný Dopravnému úradu najneskôr do 7 dní odo dňa dosiahnutia 
konečnej výšky stožiara predložiť písomnú správu, ktorá bude obsahovať 
fotodokumentáciu stavby (v prípade možnosti žiadame fotografie zaslať elektronickou 
poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópií na adresu 
martina.kuzmova@nsat.sk) a nasledujúce údaje stavby, spracované a overené 
autorizovaným geodetom: 
a) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred stožiara), 
b) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 
(geometrický stred stožiara), 
c) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, najvyššieho bodu stožiara 
(vrátane všetkých konštrukcií a antén) a bleskozvodu. Geodetické práce požadujeme 
vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v 
civilnom letectve, číslo: 11/2016“, ktorý je zverejnený na internetovej stránke 
Dopravného úradu (viď link - http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-
prace-2/) podľa bodu 3.16 „Zamerania pre potreby Dopravného úradu“, bez potreby 
dodania formulára údajov a metaúdajov. 
• MO SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, odbor majetku štátu, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; č. ÚCLaSMŠ-512-318/2016 zo dňa 27.12.2016 – 
súhlasné stanovisko  s umiestnením a realizáciou stavby „Základňová stanica 
GSM/LTE: 67359/MISTV“ na pozemku KN-E parc. č. 288/26, k. ú. Stretava za 
dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov stanice. V mieste 
plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne vedenia alebo zariadenia v správe 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Každú zmenu projektovej dokumentácie 
stavby žiadame zaslať na posúdenie. 
• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho 
hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, Košice ; 
č. 12162/2017/ÚVHR/19606 zo dňa 09.03.2017 – súhlasné záväzné stanovisko 
s upozornením : 
MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu ako orgán štátnej správy na úseku 
verejného zdravotníctva upozorňuje, že budúci prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 
ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadať o záväzné stanovisko k návrhu na 
kolaudáciu stavby a následne návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane 
vypracovaného prevádzkového poriadku. Zariadenie je zdrojom neionizujúceho 
elektromagnetického žiarenia, z tohto dôvodu je nutné po inštalácii technológie  
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predložiť výsledky objektivizácie expozície obyvateľov a zamestnancov 
elektromagnetickému poľu od zdrojov jeho vyžarovania, vykonanej v súlade s 
platnými právnymi predpismi na úseku verejného zdravotníctva. 
• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice; č. KPUKE-2016/25708-
2/101394/PS zo dňa 30.12.2016  - záväzné stanovisko s podmienkami : 
Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník 
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť 
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po 
dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo 
Archeologickým ústavom SAV. 
• Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Špitálska 10, Michalovce; č. 
SPFZ/2017/076363 zo dňa 03.08.2017 – súhlasné stanovisko s podmienkami : 
a) Stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného 
rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľností a to 
odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na 
náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a 
uloženia stavby. 
b) K realizácii stav je potrebný súhlas užívateľa pozemku. 
c) Po dokončení stavby bude dotknutý pozemok daný do pôvodného stavu tak. aby 
mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia akýchkoľvek škôd ich 
stavebník odstráni na vlastné náklady. 
d) 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 
SR previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v 
nakladaní s dotknutým pozemkom SR. 
• Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 
Michalovce; č. OU-MI-OKR-2017/003972 zo dňa 08.03.2017  - súhlasné záväzné 
stanovisko s tým, že realizátor sa bude riadiť legislatívno-právnymi predpismi 
a opatreniami – zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek na stavby a o technických podmienkach zariadení 
civilnej ochrany. 
• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (vodná 
správa), Námestie slobody 1, Michalovce; č. OU-MI-OSZP-2017/004297-2 zo dňa 
14.03.2017  - záväzné stanovisko s podmienkami :  
a) z hľadiska orgánu ŠVS realizáciu montážnych prác je možne vykonávať za 
predpokladu, že pracovné úkony budú vykonávané podľa predloženého projektu tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd v prípade 
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok, 
b) z hľadiska ochrany prípadnej podzemnej technickej infraštruktúry  a melioračných 
zariadení v navrhovanom území pri realizácii NN prípojky je potrebné rozsah 
a spôsob ochrany prerokovať s ich prevádzkovateľmi (VVS, a.s.; VSD, a.s.; SPP, 
a.s.; Hydromeliorácie, š.p.), ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich 
presnému vytýčeniu. 
• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové 
hospodárstvo), Námestie slobody 1, Michalovce; č. OU-MI-OSZP-2017/03949-2 zo 
dňa 28.02.2017  - vyjadrenie - záväzné stanovisko s podmienkami :  
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a) So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude 
nakladať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
b)  Investor je povinný zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám 
oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v 
odpadovom hospodárstve a tieto skutočnosti zdokladovat' príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 2 - 3 vyhlášky 
č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a pri kolaudácii. 
c) Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali žiadne 
odpady z predmetnej stavby. 
• Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 
Michalovce; č. OU-MI-PLO-2017/003078-2 zo dňa 08.03.2017  - stanovisko :  
Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný: 
a) chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu  
BPEJ uvedenú v Nariadení vlády SR č. 58/2013 
b) nenarušovat' ucelenosť honov a nesťažovat' obhospodarovanie PP 
c) vykonať skrývku humusového horizontu 
d) zabezpečiť vrátenie PP použitej na nepoľnohospodársky  účel na čas kratší ako 
jeden rok do pôvodného stavu. 
Realizácia prác si vyžiada dočasný a trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Investor 
je povinný v jednotlivých prípadoch postupovať takto: 
a) V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas dlhší ako 
jeden rok – je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona. Žiadateľ je 
povinný pre začatím vykonávania prác na poľ. pôde požiadať Okresný úrad 
Michalovce, Pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí PP. 
K žiadosti je potrebné doložiť : LV originál, kópiu z KM resp. geometrický plán, 
projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu vypracovanú 
odborne spôsobilou osobou, potvrdenie o BPEJ, vyjadrenie obce, kolkovú známku v 
hodnote 33,- Eur, projekt rekultivácie PP. Súčasne upozorňujeme investora na 
platenie odvodov za dočasné odňatie PP. 
b) V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 
jeden rok – je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 cit. zákona. Žiadateľ je 
povinný pre začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľ. pôde 
vyžiadať si stanovisko Okresného úradu Michalovce, Pozemkového a lesného 
odboru k pripravovanému záberu PP. Súčasťou žiadosti sú: kópia z KM, súhlas 
vlastníka resp. užívateľa PP a predpokladaný termín začatia a ukončenia prác. 
c) V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde / 
zastavaná plocha ostatná plocha, lesný pozemok / nie je potrebné konanie v zmysle 
cit. zákona. 
d) V prípade trvalého odňatia poľ. pôdy mimo zastavané územie obce je potrebné 
postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona a požiadať Okresný úrad Michalovce, 
Pozemkový a lesný odbor o rozhodnutie o trvalom odňatí PP. K žiadosti je potrebné 
doložiť : LV originál, geometrický plán, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky 
humusového horizontu, potvrdenie o BPEJ, vyjadrenie Hydromeliorácií š.p., 
vyjadrenie obce, právoplatné územné rozhodnutie, kolkovú známku v hodnote 33.- 
Eur, súhlasy vlastníkov a užívateľov PP. 
V prípade, že pri vykonávaní prác dôjde poškodeniu poľ. pôdy rizikovými látkami, je 
investor povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť Okresnému úradu 
Michalovce, Pozemkovému a lesnému odboru a Národnému poľnohospodárskemu a  
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potravinárskemu centru reg. Pracovisku Prešov a následne vykonať uložené 
opatrenia navrhnuté pôdnou službou. Ak tak neurobí, orgán ochrany PP bude 
postupovať podľa § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. uloží investorovi pokutu. 
• Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, Košice; č. 723-2258/2017 zo 
dňa 12.09.2017 a č. 723-2689/2017 zo dňa 24.10.2017  súhlasne stanovisko po 
splnení podmienok organizácie Nafta a.s. Bratislava, č.4-9903/08/2017 z 5.9.2019  
• Nafta a.s., Votrubova 1, Bratislava; č. 4-13400/11/2017 zo dňa 21.11.2017  
a č. 4-9903/08/2017 zo dňa 5.9.2017  - nemá námietky pri dodržaní podmienok : 
a) v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 5 pracovných dni pred začatím 
akýchkoľvek prác v teréne, oznámiť organizácii ich začiatok (kontaktná osoba" Ing. 
Peter Damašek, tel. č. +421 908 748 598, peter.damasek@nafta.sk, ktorá zabezpečí 
odborný dohľad nad vykonávanými prácami); 
b) práce v mieste križovania trasy stavby s plynovou prípojkou, v správe spoločnosti, 
realizovať za prítomnosti zástupcu spoločnosti, v zmysle platných technických noriem 
a trasu stavby viesť pod plynovú prípojku, v čo možno najkolmejšom smere; 
c) v dostatočnom časovom predstihu požiadať spločnosť (kontaktná osoba: Ing. Igor 
Olejník, tel. č. +421 905 581 375, igor.olejnik@nafta.sk) o vytýčenie predmetného 
plynárenského zariadenia v teréne tzn. min. 10 pracovných dní vopred zaslať 
spoločnosti objednávku na vytýčenie. Spoločnosť vykoná vytýčenie až po úhrade 
zálohovej platby objednávateľom; 
d) stavebník a každý užívateľ stavby je povinný strpieť činnosť spoločnosti, týkajúcu 
sa prevádzky, údržby, opráv a kontrol plynárenských zariadení; 
e) v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - havárie (napr. poškodenie plynárenského  
zariadenia) je stavebník /užívateľ stavby povinný rešpektovať havarijný plán 
spoločnosti a pokyny vedúceho likvidácie havárie resp. inšpekčnej služby a riadiť sa 
nimi. 
f) organizácia požaduje pred kolaudáciou stavby dodať jej porealizačné zameranie z 
miesta križovania s plynárenskými zariadeniami v správe organizácie v rozsahu jeho 
ochranného pásma (v zmysle § 79 odst. 2 písm. b) energetického zákona, t.j. min. 4 
m na obe strany od osi plynovej prípojky). Zameranie v digitálnom formáte VYK (príp. 
DXF, DGN), spolu so zoznamom súradníc a uvedením popisu jednotlivých meraných 
bodov v textovom formáte TXT, príp. DOC. je potrebné zaslať elektronickou poštou 
na adresu igor.olejnik@nafta.sk  
g)projektovú dokumentáciu novej trasy NN vedenia požaduje organizácia predložiť 
k odsúhlaseniu, 
h) nakoľko existujúce cesty sú využívané i ako príjazdové cesty k plynárenským 
zariadeniam v správe organizácie a prácami dôjde k ich križovaniu, požadujeme ich 
zachovať neporušené a taktiež trvalo zachovať ich plný prejazdný profil i pre ťažkú 
nákladnú a záchrannú techniku počas realizácie prác i po ich ukončení, 
• Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava 211; č. 4061-
2/120/2017 zo dňa 24.08.2017 doplnené vyjadrením č. 4061-5/120/2017 zo dňa 
09.11.2017 – súhlasné vyjadrenie s podmienkou dodržať podmienky : 
a)  križovanie elektroprípojky NN s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v 
zmysle ustanovení STN 73 69 61 Križovanie a súbehy melioračných zariadení s 
komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983 
b)začiatok prác pri križovaní s kanálom oznámiť min. 14 dní vopred zástupcovi 
Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Michalovce - kontaktná osoba p. Mráz, 
č. t. 0903 997 978 
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c) počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála 
d) prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania 
e) v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacieho kanála, ku ktorému má 
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia uvedenou činnosťou, jeho uvedenie do 
pôvodného stavu na náklady investora 
f) v mieste križovania NN prípojky s odvodňovacím kanálom bude NN prípojka 
uložená do chráničky HDPE DN 110 s krytím min. 1,0 m pod skutočnou niveletou 
dna kanála, tak ako je to zakreslené a odsúhlasené vo výkrese č. SO-02.07 
Prehľadová schéma napájania, Detail križovania NN prípojky s odvodňovacím 
kanálom. (Ing. Jozef Gűrtler, autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 2648*A*5-3) 
g) po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie 
križovania NN kábla s odvodňovacím kanálom 
h) o inedtifikáciu odvodňovacieho kanála v teréne je potrebné požiadať na základe 
objednávky zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Michalovce – 
kontaktná osoba p. Mráz, č.t. 0903 997 978 
• Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice; č. 296/MJ/2016 zo 
dňa 29.12.2016 – vyjadrenie k existencií sietí :  
Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových 
podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete 
lokalizovať na mieste. 
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: 
(a) 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. 
(b) 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  
- od 1 W do 35 kV vrátane - pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných 
priesekoch 7 m. 
(c) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 
elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané : 
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 ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť  
   prevádzky sústavy. 
(d) 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 ukotvenie podperného bodu. 
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(e) V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola 
porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušené uzemňovacia 
sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať 
bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. 
• Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice; č. 
21068/2016/5100791869  zo dňa 03.10.2016 , ktorého platnosť bola predĺžená 
vyjadrením č. 028/MJ/2017 zo dňa 10.04.2017 – súhlas s pripojením do distribučnej 
siete za nasledovných podmienok :  
1. Pripojenie nového odberu žiadame riešiť z podperného bodu, ktorý je súčasťou 
NN nadzemného distribučného vedenia VSD, a.s. realizovaného vodičmi AlFe (viď 
príloha - Lokalita možného pripojenia). Pripojenie nového odberného elektrického 
zariadenia (OEZ) bude zabezpečené v skrini SP do 100A (typ SPP2), ktorá bude 
súčasťou nízkonapät'ovej (NN) prípojky (vid príloha: Spôsob pripojenia) umiestnenej 
na podpernom bode NN nadzemného distribučného vedenia VSD, a.s. Istenie v 
prípojkovej skrini (SP do 100A) bude zabezpečené samostatnými poistkovými 
článkami v zmysle štandardov VSD, a.s. 
2. Elektromerový rozvádzač (RE) žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre 
pracovníkov energetiky aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne 
prístupnom mieste (napr. v oplotení, pred oplotením, vedľa podperného bodu, v 
zelenom páse). 
3. Realizácia odberného el. zariadenia a meranie dodávky (spotreby) elektriny 
všetkých odberných miest elektriny v zásobovacej oblasti VSD. a.s. musí byt' 
zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente 
„Podmienky merania elektriny“ a „Riešenie nových elektrických prípojok NN", ktoré 
sú zverejnené na našom webovom sídle www.vsds.sk. 
4. Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ o 
pripojenie (investor): Zariadenie PDS bude končiť poistkovou skrinkou SPPZ 
(vrátane). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej 
skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (RE) (odberné elektrické 
zariadenie). 
5. V zmysle ustanovení §39 zákona č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme. že naša 
spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí realizáciu a 
napojenie poistkovej skrinky SPP2. 
6. Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane úprav na 
umiestnenie určeného meradla (napojenie a osadenie elektromerového rozvádzača) 
zabezpečuje odberateľ elektriny na vlastné náklady. 
7. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení. 
8. Pri realizácii nového elektrického zariadenia žiadame dodržať platné ustanovenia 
Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. 
9. Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a RE Vás žiadame dať vypracovať 
oprávnenej organizácií Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) 
odberného el. zariadenia vrátane RE. 
10. Pred pripojením nového odberného miesta t.j. po zrealizovaní odberného el. 
zariadenia vrátane RE je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového 
poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. 
V zmysle platnej legislatívy je potrebné. aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené  
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všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcií elektriny a 
zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. 
zmluva združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odborného 
miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené. 
Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku 
spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD. a.s. zmluvu o pripojení do 
distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického 
zariadenia. resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou 
nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom 
nehnuteľnosti. 
11. Uzavretie Zmluvy o pripojení s VSD. a.s. môže pre vlastníka pripájaného 
odborného elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ elektriny, alebo 
vlastník pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou 
VSD. a.s. osobne na regionálnom Klientskom centre (KC). 
12. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo 
strany žiadateľa predložiť: 
- platné vyjadrenie PDS - tento list 
- platnú správu o odbornej prehliadke a skúške odberného elektrického zariadenia   
  vrátane elektromerového rozvádzača 
- doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napríklad list vlastníctva  
  nie starší ako 30 kalendárnych dni (je akceptovaný výpis z www.katasterportal.sk).  
  Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckého vzťahu sú upravená v Prevádzkovom  
  poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený na našom webovom sídle  
  www.vsds.sk 
13. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej 
sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovane] kapacity pripojenia spoplatnené 
poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky 
amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie 
do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za 
pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na našom 
webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC). 
14. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 
vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, 
a.s. Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti. vyznačenej v zaslaných 
mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35W) rozvody, ktoré si 
môžete lokalizovat' na mieste. 
 
14.   Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. 
Jednotlivé námietky sú zahrnuté v podmienkovej časti tohto rozhodnutia. 
15. Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. 

 
ODÔVODNENIE 

 
Navrhovateľ O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO35848863) 
v zastúpení : Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika 
 (IČ : 60753447) 
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v zastúpení : SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 (IČO 43769292) ,   
podal dňa 06.07.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
v návrhu stavebníkom označenej pod názvom „Oporný a vytyčovací bod 
nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 
67359/MISTV“,, telekomunikačná stavba , k.ú. Stretava.  
Na pozemkoch : SO 01 Stožiar, doplnky stožiara, SO 03 Oplotenie na parc.č. KN-E 
288/26 (KN-C 560 ), SO 02 Elektroprípojka NN na parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, 
KN-C 579/1 ), na parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ), na parc.č. KN-C 49. 

Po preštudovaní návrhu na územné konanie, stavebný úrad zistil, že návrh 
neposkytol dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby a 
spoľahlivé posúdenie návrhu. 

Na základe uvedeného stavebný úrad vyzval navrhovateľa rozhodnutím č. 
495/2017/Roz_pre zo dňa 18.07.2017  na doplnenie podania o uvedené náležitosti 
v rozhodnutí a konanie prerušil na dobu 60 dní.  

Dňa 19.09.2017 stavebník v zastúpení SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 
040 01 (IČO 43769292) ,  listom  č. 67359/MISTV požiadal o predĺženie lehoty na 
doplnenie podkladov, stavebný úrad žiadosti vyhovel a predĺžil lehotu na doplnenie 
žiadosti o ďalších 30 dní a zároveň územné konanie prerušil. Upozornil navrhovateľa, 
že pokiaľ návrh v uvedenom rozsahu stavebník v určenej lehote nedoplní, stavebný 
úrad v zmysle § 35 odst. 3 stavebného zákona územné konanie zastaví. 

Po doplnení návrhu stavebný úrad oznámením č.j. 495/2017/OZN zo dňa 
12.10.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil, že dňa 06.07.2017 
začalo územné konanie o umiestnení uvedenej stavby s nariadením ústneho 
pojednávania s miestnym zisťovaním dňa 09.11.2017. 

Oznámenie bolo doručené dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 
poštou a podľa § 36 ods.4 stavebného zákona i verejnou vyhláškou účastníkom 
konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom parc.č. 
KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ), parc.č. KN-C 
49, v k.ú. Stretava.  

 Stavebný úrad upozornil účastníkov územného konania, že podľa § 36 ods.1 
stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Dotknuté orgány v súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona upozornil, aby 
oznámili svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu svoje námietky a 
pripomienky uplatniť účastníci konania, inak sa má za to, že s umiestnením stavby z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Účastníkom konania a dotknutým 
orgánom zároveň oznámil miesto kde a čas ústneho pojednávania.  
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení navrhovateľ stavby doložil: 
– dokumentáciu pre územné rozhodnutie v obsahu a rozsahu textová a grafická 

časť vypracovanú oprávnenou osobou 
– plnomocenstvo O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

(IČO35848863) pre Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká 
republika (IČ : 60753447) 

– plnomocenstvo Suntel Group, s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká 
republika (IČ : 60753447) pre SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 
(IČO 43769292) 

– čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 134 (K1-325/2017) a kópia z mapy určeného 
operátu na parc. reg. E č. 288/26 
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– autorizačné osvedčenie Ing. Eva Hulmenčíková, č. 2660*Z*1 
– Nájomná zmluva zo dňa 21.12.2016 medzi prenajímateľom pozemku parc. č. 

288/26 , k.ú. Stretava – Agro-Land SK s.r.o., Malčice 200, 072 06 Malčice, Vlasta 
Iškyová, Stretava 85, 072 13 Palín a nájomcom O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 
24, 851 01 Bratislava 

– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a obce: 
• Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava; č. 8236/2017/ROP-002-

P/5706 zo dňa 16.03.2017 a č. 20461/2017/ROP-002-P/37003 zo dňa 
06.11.2017 

• MO SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, odbor majetku štátu, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; č. ÚCLaSMŠ-512-318/2016 zo dňa 
27.12.2016 

• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho 
hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, 
Košice ; č. 12162/2017/ÚVHR/19606 zo dňa 09.03.2017 

• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice; č. KPUKE-2016/25708-
2/101394/PS zo dňa 30.12.2016   

• Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Špitálska 10, Michalovce; č. 
SPFZ/2017/076363 zo dňa 03.08.2017 

• Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 
Michalovce; č. OU-MI-OKR-2017/003972 zo dňa 08.03.2017   

• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (vodná 
správa), Námestie slobody 1, Michalovce; č. OU-MI-OSZP-2017/004297-2 zo 
dňa 14.03.2017   

• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové 
hospodárstvo), Námestie slobody 1, Michalovce; č. OU-MI-OSZP-2017/03949-
2 zo dňa 28.02.2017   

• Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 
Michalovce; č. OU-MI-PLO-2017/003078-2 zo dňa 08.03.2017   

• Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, Košice; č. 723-2258/2017 zo 
dňa 12.09.2017 a č. 723-2689/2017 zo dňa 24.10.2017 

• Nafta a.s., Votrubova 1, Bratislava; č. 4-13400/11/2017 zo dňa 21.11.2017  
a č. 4-9903/08/2017 zo dňa 5.9.2017   

• Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava 211; č. 4061-
2/120/2017 zo dňa 24.08.2017 doplnené vyjadrením č. 4061-5/120/2017 zo 
dňa 09.11.2017 

• Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice; č. 296/MJ/2016 zo 
dňa 29.12.2016 

• Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice; č. 
21068/2016/5100791869  zo dňa 03.10.2016 , ktorého platnosť bola 
predĺžená vyjadrením č. 028/MJ/2017 zo dňa 10.04.2017 

• ORaHZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, Michalovce; č. ORHZ-M11-219-001/2017 
zo dňa 02.03.2017- súhlas bez pripomienok 

• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana 
prírody a krajiny), Námestie slobody 1, Michalovce; č. OU-MI-OSZP-
2017/004080-2 zo dňa 01.03.2017  - nemá výhrady 

• Michlovský spol. s r.o., UC3- udržbové stredisko Košice, Pri Hati 1, Košice  
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           (správca PTZ Orange Slovensko a.s.); č. KE-0033/2017 zo dňa16.01.2017-   
           nedôjde ku stretu so sieťami 

• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava; č. 6611632097 zo dňa 
19.12.2016 – nedôjde k styku 

• Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava; č. TD/EX/0399/2017/Ka zo dňa  
           20.02.2017 – v záujmovom území sa siete SPP-D nenachádzajú 

• VVS, a.s., závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce; č. 
69063/2017/O zo dňa 14.08.2017 – v záujmovom území sa siete v správe 
VVS, a.s, nenáchadzajú 

• Obec Stretava, Stretava č. 12, 072 13 Palín – súhlas bez podmienok 
• MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb, 

Kuzmányho 8, Košice; č. CPKE-OTS-2016/000682-452 zo dňa 21.12.2016 – 
v predmetnej lokalite neprevádzkujú vedenie v ich správe 

 
V územnom konaní stavebný úrad návrh posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného 

zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov 
konania a zistil, že jej umiestnenie hľadiskám starostlivosti o životné prostredie 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  
 

Účastníci konania nevzniesli v konaní žiadne námietky. Stanoviská dotknutých 
orgánov boli zosúladené a zahrnuté do podmienok toho rozhodnutia. Na základe 
predložených dokladov, posúdení stanovísk, vyjadrení a požiadaviek dotknutých 
orgánov stavebný úrad dospel k záveru, že umiestnením stavby nie sú dotknuté 
alebo inak obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto 
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.  
 

Správny poplatok sa vyrubuje podľa pol. č.59 písm. a) zákona č.145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch, v znení zmien a doplnkov vo výške 100 EUR a bol zaplatený 
vkladom na účet Obce Stretava.  
 

POUČENIE 
 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 
(riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Stretava, Stretava č. 12, 072 13 
Palín.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 
Z.z.). 
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Toto územné rozhodnutie je podľa § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou 
vyhláškou a oznamuje sa účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke 
práva alebo iné práva k pozemkom parc.č. KN-E 1382/1(KN-C 578, KN-C 579/1 ), 
parc.č. KN-C 46 (KN-E 281/1 ), parc.č. KN-C 49, v k.ú. Stretava a bude v súlade s 
§ 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Stretava a na internetovej stránke obce 
http://www.stretava.sk/-uradna-tabula.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 

 
 

 
 
 

        .............................. 
             Marek Keher  
                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doručuje sa: 
 
• O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
• SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice 040 01 
• AGRO-Land SK s.r.o., 072 06 Malčice 200 
• Vlasta Iškyová, Stretava č. 85, 072 13 Palín 
• účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva, alebo iné práva k   
  pozemkom parc.č. KN-E 1382/1 (KN-C 578, KN-C 579/1 ), parc.č. KN-C 46 (KN- 
  E 281/1 ), parc.č. KN-C 49, v k.ú. Stretava – verejnou vyhláškou 
 
• Východoslovenská  distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
• Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
• Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice 
• Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Špitálska 10, 071 01  
  Michalovce 
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• VVS, a.s, Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 
• HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
• SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
• MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb,  
  Kuzmányho 8, 041 02 Košice 
• Ministerstvo obrany, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu,  
  Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
• Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
• Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor,, Sama Chalúpku 18,  
  Michalovce 
• Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia , Námestie slobody 1,  
  Michalovce 
• Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1, 071  
  01 Michalovce 
  –  Ochrana krajiny a prírody  
  –  Štátna vodná správa 
  –  Odpadové hospodárstvo 
• ORHaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice 
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,  
  oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, 040 00 Košice 
• Michlovský, spol. s.r.o., UC3-údržbové stredisko Košice, Pri Hati 1, 040 01  
  Košice   (správca PTZ Orange Slovensko, a.s.) 
• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
• Obec Stretava, Stretava č. 12, 072 13 Palín – spis 
 
príloha:   strana 16 k č.j. 495/2017/UR 
Situácia (č. výkr. 1-03) z 12/2016, overenom stavebným úradom v územnom konaní, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia a spracovateľom projektu je 
Suntel SK s.r.o., Mojmírova 8, Košice, projektant Ing. Eva Hulmenčíková, 
autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2660*Z*1     
  


