
OBEC FRIČOVCE  
Fričovce 34 , 082 37 Široké 

Číslo : SOÚ 243/1/2019-OcÚ 308/2019-ÚR        Vo Fričovciach dňa 30.12.2019 

 

 

 

Ú Z E M N É       R O Z H O D N U T I E                                             
          Obec Fričovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „stavebný 

zákon“ ) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. 

o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 

50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ( v ďalšom texte „ stavebný úrad“) posúdil návrh zo dňa 05.11.2019, podaný 

navrhovateľom ORANGE Slovensko, a. s. , so sídlom Metodová 8, Bratislava, v zastúpení 

SPOJSTAV, spol. s r. o. Spišská Nová Ves  so sídlom  Sadová 9, Spišská Nová Ves  splnomocnenou 

pre celé konanie, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby, 

podľa § 36 stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. Návrh bol stavebným úradom prerokovaný v  územnom konaní s 

dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, v spojení 

s príslušnými ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb., o správnom konaní, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len správny zákon). 

        Na základe výsledkov uskutočneného územného konania, vo veci predmetného návrhu  rozhodol 

takto: 

         

     Podľa § 39 a 39a,  stavebného zákona a ust. § 46 správneho zákona,  vydáva pre navrhovateľa:  

ORANGE Slovensko, a. s. , so sídlom Metodová 8, Bratislava, v zastúpení SPOJSTAV, spol. s r. o. 

Spišská Nová Ves  so sídlom  Sadová 9, Spišská Nová Ves   

r o z h o d n u t i e     o    u m i e s t n e n í      

líniovej inžinierskej telekomunikačnej stavby „ D4-FO pripojenie FTTC sajtu 080KO_Fricovce „ - 

vybudovanie elektronickej komunikačnej siete ( EKS ) v obci Fričovce tak ako je to zadefinované 

v projektovej dokumentácii vypracovanej SPOJSTAV, spol. s r. o. Spišská Nová Ves – overenej  

Alžbetou Dimiterovou autorizovaným stavebným inžinierom ev. č. 3580*TA*2-3 , ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia .   

 

Popis územia a trasy stavby: 
Stavba je navrhnutá  formou pripokládky  2x MT 12/8 mm vo výkope ST so začiatkom od regionálnej 

trasy RFO-038-SN/PO  po sajd 080KO( anténa) nachádzajúci sa na stožiari Towercomu. V mieste 

pripojenia je navrhnuté osadenie kábelovej šachty . Do uloženej mikrotrubičky bude zafúknutý  nový 

24 vláknový optický kábel.  

     Celková dĺžka projektovanej trasy je cca 850 m. Projektovaná trasa je navrhnutá na pozemkoch 

KN-C parc. č. 738, 727, 742/1, 743/1 v k. ú. Fričovce  zväčša v nespevnených plochách , poliach  

a lesíku , nedôjde k výrubu stromov . Hĺbka uloženia cez pole (lúku ) je navrhnutá 0,80 m.  Trasa je 

zdokumentovaná vo výkrese č. 1 – polohopisný plán.   

 

     Majetkovoprávny stav: 

 Navrhovateľ  ORANGE Slovensko, a. s. je  evidovaným podnikom poskytujúcim siete a služby podľa 

zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Navrhovaná telekomunikačná stavba je vo 

verejnom záujme, preto sa na navrhovateľa vzťahuje oprávnenie podľa ust. §66, ods.1, uvedeného 

zákona, zriaďovať, resp. stavať vedenia verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach. Tieto oprávnenia 

sú podľa ods. 2, cit. ustanovenia, vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. 

Uvedené právo k pozemkom, podľa osobitného zákona o elektronických komunikáciách, je podľa ust. 



§ 139, ods.1, písm. c, stavebného zákona, „iným právom“, oprávňujúcim navrhovateľa k umiestneniu 

a zriadeniu stavby.   

 

       Pre umiestnenie stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie a  uskutočňovanie 

stavby, sa v súlade s ust. § 39 a, stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z,. 

určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená v súlade so situačnými výkresmi  projektu stavby pre územné   

rozhodnutie, vypracovanou SPOJSTAV, spol. s r. o. Spišská Nová Ves – overenej  Alžbetou 

Dimiterovou autorizovaným stavebným inžinierom ev. č. 3580*TA*2-3 , ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia pre navrhovateľa. 

2.  Projektová   dokumentácia   stavby  bude   spracovaná  oprávnenými osobami v zmysle    ust. 

§ 45 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. c, ods. 4 a   § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými 

predpismi, v súlade s ust. § 47 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými 

normami a predpismi ochrany životného prostredia. 

3. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR  č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických  

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

4. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade  s platnými 

predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o  energetike, 657/2004 

Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických  komunikáciách, zákonom 

o vodách, technickými normami a v súlade s ustanoveniami  STN 73 6005 o súbehu a  

križovaní inžinierskych sietí.  

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania : 

5. Rešpektovať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné 

prostredie(ŠSOH) uvedené vo vyjadrení zo dňa 30.09.2019  vedené pod č. OU-PO-OSZP3-

2019/043633-002 zaslané projektantovi  :  

o so stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch. 

o zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti – terénne 

úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je 

v rekultivácii, 

o  viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými  nakladá, 

a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných 

odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii.  

o  práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou.  

o v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 

odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 

v zmysle zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch, 

o ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob 

nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých 

množstvách odpadov. 

6. Rešpektovať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov uvedené v rozhodnutí zo dňa 

17.09.2019 vedenom pod č. KPUPO-2019/19743-03/74414/Ul v ktorom boli určené 

podmienky na vykonanie výskumu a to :  

o  druh výskumu: Pamiatkový – archeologický. Cieľom výskumu je lokalizovať 

a následne preskúmať a zdokumentovať na plochách ohrozených stavbou 

predpokladané archeologické nálezy a vyzdvihnúť hnuteľné nálezy. 

o  spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný 

etapovite: prvá predstihová etapa výskumu bude realizovaná v polohe 

archeologického náleziska Hradisko formou prospekcie prostredníctvom detektorov 

kovov a ručne kopanej sondáže do úrovne prírodného podložia; druhá, doplnková 

etapa výskumu sa uskutoční v priebehu samotných stavebných prác, formou 

sledovania zemných zásahov pod úrovňou pôdneho krytu , so záchranou 

a dokumentáciou zachytených situácii a archeologických nálezov. Konkrétny rozsah 



a potreba tejto etapy budú dohodnuté na priebežnej komisii na základe výsledkov 

prvej etapy výskumu. 

o  nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je 

povinná držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 

pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 

9. pamiatkového zákona 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

o  podľa § 38 ods. 1. pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

o  podľa § 36 ods. 4. pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 

výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, pričom 

začatie výskumu sa uskutoční komisionálne za účasti KPÚ Prešov, 

o  podľa § 39 ods. 11. odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej 

dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR , jedno vyhotovenie 

výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV, 

o  odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že 

výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku, 

o  lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11. pamiatkového 

zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti 

výskumu.  

Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov. 

7. Rešpektovať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov   uvedené v záväznom 

stanovisku  zo dňa 21.11.2019  vedené pod č. KPUP-2019/19743-06/96039/Ul :  

o  Stavebník vo veci ukončenia pamiatkového- archeologického výskumu dodrží 

podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-

2019/17743-03/74414/Ul zo dňa 17. septembra 2019. 

8. Rešpektovať podmienky MV SR , prezídia policajného zboru , odboru dopravnej polície 

uvedené v stanovisku zo dňa 07,10.2019 vedenom pod č. PPZ ODP2-2019/10227-154 a to :  

o  prácami na predmetnej stavbe ako aj samotným užívaním stavby sa nesmie priamo 

alebo nepriamo obmedziť premávka na diaľnici D1. V prípade, ak by takáto situácia 

hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach, resp. 

užívaní stavby pokračovať až po obstaraní potrebných povolení cestného správneho 

orgánu na obmedzenie premávky na diaľnici D1. 

o  pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť obmedzený ani 

ohrozený dopravný priestor diaľnice D1, 

o  manipulačná a stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo 

napojená na teleso diaľnice D1, 

o  v ochrannom pásme diaľnice D1 nesmú byť umiestnené žiadne reklamné stavby, 

o  MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj 

v prípade verejného záujmu. 

9. Rešpektovať podmienky Národnej diaľničnej spoločnosti uvedené v stanovisku zo dňa 

13.09.2019 vedenom pod č. 4189/87720/40603/2019: 

o  Ste povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti 

v ochrannom pásme diaľnice D1 príslušný cestný správny orgán, ktorým je v tomto 

prípade Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) pred vydaním územného 

rozhodnutia. 

o  Stavba bude umiestnená podľa predloženej PD vypracovanej spoločnosťou 

SPOJSTAV spol. s r. o. z 06/2019. 

o  V prípade zmeny PD, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom 

chránených záujmov ste povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie 

s tým, že bude v plnom  rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky. 

o  Zabezpečíte realizáciu prác na atakom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili 

účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1. 

o  Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčasti (napr. 

oplotenie diaľnice D1). Ak vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť ste 



povinný bezodkladne oznámiť Stredisku správy a údržby diaľnic 10 Beharovce (ďalej 

len „SSÚD 10“) a zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady. 

o  Začiatok a ukončenie prác oznámite NDS, SSÚD 10, riaditeľovi Ing. Róbertovi 

Kočišovi na tel. č.: 0904 935 275 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním 

povereného pracovníka SSÚD 10. 

o  Budete rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, 

zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré ste povinný vytýčiť pred 

zahájením prác. 

o  Požadujeme, aby výkopové práce v blízkosti inžinierskych sieti boli realizované 

ručne. 

o  Po ukončení prác v ochrannom pásme diaľnice D1 zabezpečíte, aby terénne úpravy 

dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného stavu. 

o  Po ukončení prác odovzdáte NDS – oddeleniu preberania investícií a majetkovej 

správy diaľnic a rýchlostných ciest (40603) projekt skutočného vyhotovenia prác 

a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN (1x). 

10. Rešpektovať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií uvedené v stanovisku zo dňa 21.10.2019 vedené pod 

č.30640/2019/SCDPK/85482: 

o  Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) 

k stavbe vypracovanej spoločnosťou SPOJSTAV, spol. s. r.o. v júni 2019. 

o  V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na 

ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s. 

o  Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť SPOJSTAV, spol. s r. 

o., Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves. 

o  V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo 

ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie 

a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho 

orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných 

značiek a dopravných zariadení na DaR). 

o  Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za 

žiadnych okolností ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR. 

o  Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo 

pripojená na teleso DaR. 

o  V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, 

propagačné a informačné zariadenia. 

o  Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj 

cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred 

zahájením prác. 

o  Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby 

oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach. 

o  Žiadateľ zabezpečí, aby výkopové práce v blízkosti inžinierskych sietí boli 

realizované ručne. 

o  Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené 

do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia. 

o  Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej 

ukončenie na kontakty: 

-dopravne.obmedzenia@mindop.sk 

-stanislav.maruniak@minv.sk 

                        -NDS a. s. – Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce, riaditeľ: Ing. Róbert  

                        Kočiš, tel. č. +421 904 935 275 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním   

                      povereného pracovníka SSÚD 

                      pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých  

                      zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú  

                      vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj  

                      v prípade verejného záujmu. 

mailto:-dopravne.obmedzenia@mindop.sk
mailto:-stanislav.maruniak@minv.sk


o  Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená 

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa 

DaR a jej súčasti, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s. 

je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení 

škody. 

o  Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. – oddeleniu preberania investícií 

a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x 

v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN. 

o  MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 

verejný záujem. 

o  Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky 

zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada plynulosť cestnej premávky alebo verejný 

záujem. 

o  Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej 

budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo 

povolenie vydané po celú dobu jej užívania. 

11. Rešpektovať podmienky ORANGE SLOVENSKO, a. s    uvedené v stanovisku    zo dňa 

14.10.2019  vedené pod č. KE-2056/2019 zaslané projektantovi  : 

o pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie 

objednávateľ farbou alebo kolíkmi/ 

o preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce 

na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na 

každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 

o dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, 

o nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

o súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ, 

o aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

o pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) 

o aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 

0907 721 378 

o overenie výškového a stanového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 

vedomia), 

o pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde 

bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenie 

prevádzkovateľa a správcu PTZ, 

o ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:  Pred začatím prác požiadať 

o vytýčenie siete ORANGE Slovensko!  

12. Rešpektovať podmienky Slovak Telekom, a. s    uvedené vo vyjadrení     zo dňa 21.08.2019  

vedené pod č. 6611923618 zaslané projektantovi  :  

o 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. 

o 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. 

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

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

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

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

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 

o ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom a.s. 

o vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

o odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

o V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 

s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 

partner: SPOJSTAV, spol. s. r. o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 

053/4411177 

              Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

                                  funkčnosťou. 

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

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

o pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu, 

o 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, 

o upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od  vyznačenej 

polohy na povrchu terénu, 

o upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) 

o aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeží 

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

o zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

o bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0900123777 

o overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

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

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

o Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

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

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

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

o Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

 

     Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a         

podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a   vytyčovacích 

bodov nevyžaduje. Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby, nevyžaduje  

stavebné povolenie vydávané podľa ust. § 66 stavebného zákona,  . To však nezbavuje  

stavebníka povinnosti, zabezpečenia na účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa  

vzťahujúce predpísané povolení, resp. oprávnenia, vydávané  podľa osobitných predpisov.  

mailto:spojstav@spojstavke.sk
http://www.telekom.sk/


 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 
Účastníkmi konania neboli vznesené pripomienky voči vydaniu územného rozhodnutia .  

 
       Toto  rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri 

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 

ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej 

lehoty. 

       Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

 
 Vzhľadom k veľkému počtu účastníkov konania – vlastníkov pozemkov dotknutých umiestnením 

stavby a rozsiahleho územia dotknutého líniovou stavbou, sa v súlade s ust. § 42 ods. 2, stavebného 

zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, toto územné 

rozhodnutie doručuje týmto účastníkom konania, formou verejnej vyhlášky, ktorá bude vyvesená po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – Obce Fričovce a na internetovej stránke tunajšieho 

úradu www.fricovce.sk.  

 

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e :  

  
      ORANGE Slovensko, a. s. , so sídlom Metodova 8, Bratislava, v zastúpení SPOJSTAV, spol. s r. 

o. Spišská Nová Ves  so sídlom  Sadová 9, Spišská Nová Ves  splnomocnenou pre celé konanie podal 

dňa 05.11.2019 na tunajšom úrade  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  líniovej  

inžinierskej telekomunikačnej stavby „ D4-FO pripojenie FTTC sajtu 080KO_Fricovce“ . 

        Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti návrhu a všetky 

predložené dokladov a zistil, že sú postačujúce podľa ust. § 3, vyhl. č. 453/2000 Z. z., pre riadne 

posúdenie veci návrhu. 

 Dňa 15.11.2019 oznámil listom č.j. SOÚ 243/2019-308/2019-oz , začatie územného konania, podľa § 

36 ods. 4 stavebného zákona, o umiestnení líniovej stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom. 

Z dôvodu  rozsiahleho územia dotknutého stavbou a veľkého počtu účastníkov konania, bolo konanie 

oznámené verejnou vyhláškou, zverejnenou na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu  

po dobu 15 dní.  Na prerokovanie veci bolo nariadené ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním , 

ktoré sa uskutočnilo dňa 12.12.2019. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány štátnej 

správy upozornení v súlade s § 36 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak  na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Taktiež boli účastníci 

konania poučení, že na  námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia 

v prvostupňovom konaní, sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.  Zo strany účastníkov konania 

neboli k vydaniu územného rozhodnutia uplatnené žiadne námietky, ani pripomienky.  

      Tunajší  stavebný  úrad posúdil  návrh na umiestnenie  stavby  podľa  § 37 stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutých obcí, 

ani územným plánom vyššieho územného celku, zodpovedá hľadiska starostlivosti o životné 

prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Navrhované 

umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určeným vo vyhláške č. 

532/2002 Z.z..  Dokumentácia stavby pre rozhodnutie o umiestnení stavby spĺňa požiadavky 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým 

projektantom.  

     Navrhovateľ, ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete (ďalej aj „podnik“) je oprávnený 

vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať hore uvedenú stavbu na základe právoplatného územného 

rozhodnutia. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje 

pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných 

a vytyčovacích bodov, čo znamená, že umiestňovaná stavba nebude predmetom ďalšieho konania 

o povolení stavby. Podľa ust. § 66, ods.1, písm. a, zákona č. 351/2001 o elektronických 

komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať 

a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; tieto povinnosti 

zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. 

http://www.fricovce.sk/


Uvedené oprávnenia sú  podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona inými právami – právo 

vyplývajúce z iných právnych predpisov.  

      Stavebný úrad posúdil, že navrhovaná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme, a preto pre 

preukázanie oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam je možné uplatniť „iné právo“, vyplývajúce 

z osobitného predpisu, ust. § 66 zákona o elektronických komunikáciách. S ohľadom na uvedené, 

v konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná 

telekomunikačná sieť, sa nevyžadovali.  

       Vzhľadom na to, že stavba je líniovou stavbou v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona, 

sa údaje v zmysle Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., § 4 ods. 1, písm. c ) parcelné čísla a druhy pozemkov, 

neuvádzajú,( na parcely v registri „C“ na ktorých je stavba umiestňovaná nie sú založené LV)  ale 

postačí opis územia.    

       V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých 

orgánov a organizácií, ktoré neboli  záporné ani protichodné. Požiadavky záväzných stanovísk boli 

prenesené do podmienok územného rozhodnutia uvedené v jeho výrokovej časti. Keďže stavba v 

zmysle ust. § 56 písm. b, stavebného zákona, nevyžaduje stavebné povolenie (stavebné povolenie sa 

pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a 

vytyčovacích bodov nevyžaduje), s cieľom ochrany verejných záujmov ako aj práv vlastníkov 

rozvodov verejnej infraštruktúry a vlastníckych práv účastníkov konania, stavebný úrad zosúladil 

požiadavky pre samotné uskutočňovanie stavby, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a 

vyjadrení správcov verejných inžinierskych sietí (ktoré nemajú záväzný charakter podľa ust.  

§ 140b, ods.1, stavebného zákona, avšak smerujú k ochrane verejných rozvodov) a  zakotvil ich  do 

podmienok rozhodnutia.  

Obec Fričovce , stavebný úrad   preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov 

konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom Vyššieho 

územného celku, ani územným plánom obce, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, 

resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné prostredie,  verejné záujmy a právom chránené 

záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 

vydaniu územného rozhodnutia stavby.   

     Preto na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku 

územného rozhodnutia.  

        Správny poplatok vo výške 100 € bol uhradený navrhovateľom podľa položky č. 59 písm. b, 

zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.                                                          

 P o u č e n i e :  

     Podľa § 53  zákona  č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní   proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať . Odvolanie podľa  § 54  o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dni odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obec Fričovce , Fričovce 34 082 37 Široké. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Prešov 

, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov . Rozhodnutie po vyčerpaní 

všetkých opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom .  
 

 

     PhDr. Ján Mikula 

                starosta obce 

 
 
 

Doručí sa : 

1. navrhovateľ – ORANGE Slovensko, a. s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava 

2. splnomocnenec navrhovateľa – SPOJSTAV spol. s r. o. , Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

3. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby 

– verejnou vyhláškou  

 Na vedomie :    

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia CD a PK, Námestie slobody 6,  

810 05 Bratislava15 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove , Hollého 5 , 080 01 Prešov 

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



7. Ministerstvo dopravy a výstavby  SR , , útvar vedúceho hygienika rezortu , Odd. oblastného 

hygienika Košice , Štefánikova 50/A, 040 01 Košice 

8. MO SR, Agentúra správy majetku , Komenského 39/A , 040 01 Košice 

9. MV SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 7 , 080 01 

Prešov 

10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov 

11. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek   

      ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny),  Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov 

12. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek  

      ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva),  Námestie mieru 2 , 080 01 Prešov 

13.  MV SR , Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianská 45, 812 72 

Bratislava 

14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

15. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

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

17. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

18. Obec Fričovce: cestný správny orgán a stavebný úrad - vz. starostom 

19. SOÚ Široké  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný 

zákon ) povahu verejnej vyhlášky a musí byť podľa ust. § 26 zák. č. 71/1967Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Fričovce . Súčasne sa 

rozhodnutie zverejni aj na elektronickej úradnej tabuli  obce Fričovce . Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia . 

 

 

Rozhodnutie vyvesené dňa :   .........................       Rozhodnutie zvesené dňa: ...................... 
 

 

Podpis/pečiatka :                                                      Podpis/pečiatka : 

 

 

 


