
OBEC FRIČOVCE  
Fričovce 34 , 082 37 Široké 

Číslo : SOÚ 337/1/2020-OcÚ 342/2020-ÚR        Vo Fričovciach dňa 08.02.2021 
Vybavuje: Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké 

 

 

 

 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 24.11.2020, podaný 

Navrhovateľom Slovak Telekom, a. s. , so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení 

TELEKOMUNIK, s. r. o. so sídlom  Klimkovičova 12 , Košice  splnomocnenou pre celé konanie, na 

nahradenie  územného rozhodnutia  zo dňa  03.04.2020 pod č. SOÚ 062/1/2020-OcÚ 068/2020-ÚR o 

umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby. Na podklade vykonaného konania podľa § 35 a § 36 

stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 37, §39 a § 39a stavebného zákona v súlade s § 41 ods. (1) 

stavebného zákona s použitím § 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva 

 

zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

ktorou nahrádza územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  

č. SOÚ 062/1/2020-OcÚ 068/2020-ÚR zo dňa 18.06.2020, právoplatné dňa 22.07.2020  

 

pre stavbu  :    „ INS_FTTH_PO_CHNV_06_Fricovce“ - vybudovanie  optickej prístupovej 

                           siete pre obec Fričovce , 

 

navrhovateľa:   Slovak Telekom, a. s. , so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 

 

miesto stavby:  katastrálne územie obce Fričovce 

 

druh stavby   :  novostavba 

 

účel stavby : inžinierska stavba- diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia. 

 

Popis stavby :        

    Pripojenie obce Fričovce na optickú prístupovú sieť  bude  z transportnej optickej siete vedúcej 

v súbehu so št. cestou I/18 smerom od Chminianskej Novej Vsi cez obce Bertotovce, Hendrichovce 

s ukončením vo Fričovciach, pred obcou Bertotovce odbočuje trasa transportu do Hermanoviec. Táto 

transportná sieť bude budovaná v rámci stavby INS_Klaster_CHNV_06_Transport_Fričovce, pre obec 

Fričovce bude ukončená v transportnom agregačnom bode (TAB – rozvádzacia skriňa) pri budove 

Obú Fričovce. 

    Vybudovanie prístupovej optickej siete pre obec Fričovce bude riešené cez   úložnú multirúru, 

osadenie pasívnych optických distribučných bodov (PODB – obr. č. 1) a existujúce aj novobudované 

stĺpové objekty. Z navrhovaných rozvádzacích skríň PODB a existujúcej rozvádzacej skrine TAB 

bude optická sieť rozvedená po celej obci úložnou trasou s následným zafúknutím optických káblov 

a nadzemnými optickými káblami vedenými po existujúcej aj novovybudovanej stĺpovej trase. 



     Trasa výkopu pre úložnú multirúru začína pri rozvádzacej skrini TAB:FRVC:34 pri budove OcÚ, 

je vedená asfaltovým parkoviskom a dlažbovým chodníkom k št. ceste I/18, po jej prekrížení končí 

trasa pri navrhovanom PODB:FRVC:23 osadenom vedľa exist. stĺpového objektu v zelenom páse. 

     Trasa výkopu pre úložnú multirúru začína pri navrhovanom PODB:FRVC:110/1 pri exist. 

stĺpovom objekte vedľa budovy MŠ, je vedená k existujúcej FD chráničke, vybudovanej v rámci 

stavby MTS. Navrhovaný opt. kábel bude zatiahnutý do FD chráničky uloženej súbežne s miestnou 

komunikáciou a v 6 – tich kríženiach miestnej komunikácie. 

     Navrhovaný optický kábel vo výkope bude vedený v zeleni pri MŠ, súbežne s nespevnenou cestou 

a v asfaltovej ceste cca 60 m tak, aby bolo možné do optickej siete pripojiť exist. RD aj plánované RD 

v lokalite riešenej IBV. 

     Trasa výkopu pre úložnú multirúru začína pri navrhovanom PODB:FRVC:197 a je vedená po 

pravej strane miestnej komunikácie pred panelovou cestou sa trasa delí na dve vetvy, jedna vedie 

pravou stranou ulice s ukončením pri RD č. 245. Druhá vetva pokračuje po pravej strane panelovej 

cesty k plánovanej IBV. Na konci obce v smere Široké pri RD č. 114 navrhujeme osadiť do zeme 

vedľa exist. stĺpového objektu navrhovaný rozvádzač PODB:FRVC:114. Od PODB:FRVC:114 trasa 

výkopu pre úložnú multirúru je vedená po ľavej strane dlažbového chodníka k plánovanej IBV. 

     Na budovanie nadzemných vedení budú využité existujúce stĺpy vo vlastníctve Slovak Telekomu a. 

s. Vzhľadom na nutnosť upraviť previsy, znížiť veľkú vzdialenosť niektorých nadzemných polí, 

prepojiť existujúce vetvy ako aj vybudovať nové trasy navrhujeme inštalovať aj nové stĺpy. Počíta sa 

aj s výmenou existujúcich poškodených stĺpov. 

     Rozsah navrhovanej nadzemnej siete je znázornený na polohopisných podkladoch. Navrhovaná 

sieť sa dotýka týchto ulíc: 

- z TAB:FRVC:34 ulicou za Obú od rodinného domu (RD) č. 31 po č. 60 

- z PODB:FRVC:23 súbežne s cestou I/18 v smere Široké a Hendrichovce s odbočkami do 

priľahlých ulíc od RD č. 85 po č. 184 

- z PODB:FRVC:114 od RD č. 332 ulicou súbežne s vodným tokom Svinka v smere prúdu 

v smere prúdu po dom č. 102 

- od PODB:FRVC:197 ulicou k ceste I/18 pre pripojenie RD od č. 197 po č. 1, Kaštieľa 

Fričovce a podnikateľských subjektov v areáli bývalého Poľnohosp. Družstva Fričovce 

    Trasa výkopov bude v asfaltovej ceste a asfaltovom parkovisku vo výkope 0,35 m/0,80 m 

a v dlažbovom/asfaltovom chodníku vo výkope 0,20 m/0,40 m (šírka/hĺbka). Križovanie štátnej cesty 

I/18 budovaným Telekomunik s. r. o. Košice optickým káblom bude prevedené bezvýkopovou 

technológiou – pretláčaním a uložením opt. kábla do PE chráničky v hĺbke 1,2 m. 

     V miestach križovania budovaných telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi 

sieťami budú použité  korugované chráničky (FD rúry). Pri križovaní a súbehu s týmito sieťami bude 

dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005. 

     Celková dĺžka projektovanej trasy je cca 5357 m, z toho 1965 m vo výkope a 3392 m nadzemnej 

trasy.  

      Majetkovoprávny stav: 

 Navrhovateľ  Slovak Telekom, 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 TELEKOMUNIK s. r. o. , projektová a inžinierska kancelária 

overenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ing. Františkom Hrickom , ev. č. 



4530*A2, ktoré tvoria  nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Dokumentácia pre územné 

rozhodnutie je  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  doručené 

ku konaniu a prevzaté z rozhodnutia , ktoré sa nahrádza : 

5. Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení  Obce Fričovce zaslané projektantovi zo dňa 

02.04.2019 vedené pod č. OcÚ-FR-2019/94-1 a vo vyjadrení zo dňa 11.11.2020:  

o Uvedenie všetkých rozkopávok treba uviesť do pôvodného stavu. 

o Prechod popod asfaltové komunikácia realizovať prepichom (v prípade, že je to 

nevyhnutné a z technického hľadiska nemožné, po súhlase starostu obce navrhnúť 

trasu čo najmenej ničiacu asfaltový povrch a poškodený povrch nahradiť novým 

asfaltom v rovnakej hrúbke a kvalite). 

o Dbať na čo najodbornejšie uloženie zámkovej dlažby po realizovanej rozkopávke 

s prísnym dodržaním technických a stavebných noriem. 

o Pred začatím stavby informovať starostu obce o zodpovednej osobe za stavebnú 

spoločnosť (stavbyvedúci, stavebný dozor a pod.) s telefónnym kontaktom na túto 

osobu. 

o Na začiatku každého dňa informovať starostu obce o plánovaných prácach 

a realizovaných úsekoch v priebehu daného dňa. 

o V súbehu navrhovanej trasy vedie kanalizačný zberač a vodovodné potrubie. Práce 

realizovať s maximálnym ohľadom na realizované siete. 

o Žiadame o povolenie umiestnenia kamerového systému na vymenených stĺpoch. 

o  Obec súhlasí s realizáciou stavby za predpokladu prísneho dodržania uloženia 

optickej siete na hranici pozemkov, tak aby čo najmenej obmedzovali vlastníctvo 

Obce Fričovce. 

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

prostredie(ŠSOH) uvedené vo vyjadrení zo dňa 27.03.2019  vedené pod č. OU-PO-OSZP3-

2019/017186-002 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 ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy 

o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou, 

o ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, v množstve väčšom 

ako 1 t/rok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu 

odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere 

nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného 

súhlasu, 

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. 

7. Rešpektovať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru CDaPK  uvedené vo vyjadrení zo 

dňa 21.03.2019  vedené pod č. OU-PO-OCDPK-2019/017895-02 zaslané projektantovi  : 

o V prípade kríženia stavby I. triedy I/18 požadujeme realizovať formou prepichu popod 

št. cestu. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie 

rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. K žiadosti je 

potrebné priložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice, KR PZ, 

KDI Prešov a podrobnejšiu situáciu a technickú správu stavby. 

o V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty I/18 z dôvodu státia dopravných 

prostriedkov o stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na stavbe, zhotoviteľ 

požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I. triedy. 

K žiadosti o povolenie priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa 

ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený s Krajským dopravným inšpektorátom 

v Prešove. Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebné kontaktovať správcu cesty – 

Slovenskú správu ciest, IVSC, Košice, detašované pracovisko Prešov. (p. Bzdil 0902 

892 015). 

8. Rešpektovať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov   uvedené v záväznom 

stanovisku  zo dňa 29.04.2019  vedené pod č. KPUP-2019/8771-02/28913/Ul :  

o 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. 

9. Rešpektovať podmienky VSD, a. s    uvedené vo vyjadrení   zo dňa 27.03.2019  vedené pod č. 

5698/2019 zaslané projektantovi  :  

o Pred začatím zemných práv v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 

objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou a e-mailovú 

adresu: skripko_stefan@vsdas.sk tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo 

stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný 

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

plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti 

vzniku previsu. 

o Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 

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

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

1,2. 

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

bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 

o Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred 

zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2397. 

o Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 

vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na 

náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému 

poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 

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

ktoré nie sú v majetku VSD, a s. prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia 

elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. 

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

osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma 

novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy 

prevádzkvoateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a. 

s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti 

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

novovzniknutej stavby. 

mailto:skripko_stefan@vsdas.sk


10. Rešpektovať podmienky SPP-Distribúcia, a. s    uvedené v stanovisku    zo dňa 03.11.2020  

vedené pod č. TD/NS/0773/2020/Va  :  

o Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

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

distribucia.sk (časť E-služby), 

o v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich  

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

plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne. 

o stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení  prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením 

plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D 

môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 

150 000,-€, 

o stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 

výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných 

skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

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

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

o stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL) plynovodu a stredotlakého  

(ďalej ako „STL“) plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrystu 

vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 

plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, 

so zvýšenou opatrnosťou za dodržania  STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové 

ako aj bezvýkopové technológie, 

o  pred realizáciou akýchkoľvek prác, vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 

m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný 

v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou 

pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

o  v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od 

obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 

metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť 

SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

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

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D  (p. Jozef Lukáč, email: 

jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

o prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 

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

povolenie prevádzkovateľa, 

o  stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete  

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

o stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny 
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úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení 

osadiť do novej úrovne terénu, 

o každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

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

viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

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

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená 

za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 

150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 

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

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 

o stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 

ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, 

o stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

o stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 

STN 73 6005 a TPP 906 01, 

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

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti 

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

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

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať 

stavby. 

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

24.11.2020  vedené pod č. KE-2343/2020 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: neboli uplatnené. 

12. Rešpektovať podmienky Slovenskej správy ciest uvedené vo vyjadrení zo dňa 13.05.2019 

vedenom pod č. SSC/7570-96/2019/6371/17145 zaslané projektantovi :  

o navrhovaná stavba rieši vybudovanie optickej prístupovej siete pre celú obec Fričovce 

o navrhovaná stavba sa našich záujmov dotýka v časti pozdĺžneho vedenia vedľa cesty 

I/18,  

o pozdĺžne vedenie optického kábla vedľa cesty I/18 musí byť situované mimo hlavný 

dopravný priestor cesty I/18 teda min. 0,5 m za existujúci cestný obrubník, cestnú 

priekopu resp. rigol, 

o uloženie kábla do telesa cesty I/18 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. 

v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/18, ktoré vydáva 

príslušný cestný správny orgán, 

o v prípade nutnosti zásahu do telesa I/18 resp. obmedzenia premávky na ceste I/18 

v súvislosti s navrhovanou stavbou je potrebné podmienky zásahu zhotoviteľom 

stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom 

pracovisku Prešov/p. Bzdil 0902 892 015/, 

o s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za predpokladu rešpektovania 

našich pripomienok súhlasíme. 

13. Rešpektovať podmienky Slovak Telekom, a. s    uvedené vo vyjadrení     zo dňa 05.11.2020  

vedené pod č. 6612031311  :  

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 Vyjadenie 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:Danka Chovanová, 

danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551 

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

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

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

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

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

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

zrealizovať prekládku SEK. 

o Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

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

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a s. a/alebo 

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

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

o Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

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

znení. 
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o V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

o Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 

iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

o Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. 

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.Vytýčenie bude 

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

o Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 

prílohu tohto vyjadrenia. 

o Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

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

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

územné rozhodnutie doplniť aj  telekomunikačnú prípojku. 

o Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

o 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. 

o 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) 
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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.  

 

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   
       Navrhovateľ Slovak Telekom, a. s. , so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení 

TELEKOMUNIK, s. r. o. so sídlom  Klimkovičová 12 , Košice  splnomocnenou pre celé konanie 

podal dňa 24.11.2020 na tunajšom úrade  návrh na vydanie rozhodnutia  o nahradení 

právoplatného územného rozhodnutia zo dňa 03.04.2020 pod č. SOÚ 092/1/2020-OcÚ 

068/2020-ÚR o umiestnení líniovej inžinierskej telekomunikačnej stavby 

„INS_FTTH_PO_CHNV_06_Fricovce - vybudovanie optickej prístupovej siete pre obec Fričovce , 

ktorá bude umiestnená v katastrálnom území Fričovce. 
        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 30.11.2020 oznámil listom č. j. SOÚ 337/2020-OcÚ 342/2020-oz , začatie  konania o nahradení 

územného rozhodnutia  podľa § 36 ods. 4  v nádväznosti na § 41 ods. (1) 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 

http://www.telekom.sk/
http://www.fricovce.sk/


dňa 04.01.2021. 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. 

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

vyplývajúce z iných právnych predpisov. Navrhovateľ v konaní deklaroval oprávnenosť verejného 

záujmu stanoviskom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb zo dňa 

17.05.2016 vedenom pod č. 2032/OTR/2016. 

      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, ale postačí opis územia.    

       V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých 

orgánov a organizácií, ktoré neboli  záporné ani protichodné.Za účelom zabezpečenia kontinuity 

s rozhodnutím o umiestnení stavby , ktoré sa nahrádza do  podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie 

stavby  boli zapracované aj požiadavky dotknutých orgánov z nahrádzaného rozhodnutia a požiadavky 

zo stanovísk doručených v priebehu konania.   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 – Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

2. splnomocnenec navrhovateľa – TELEKOMUNIK, s. r. o. , P.O. Box D-27, 042 07 Košice 

3. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby 

– verejnou vyhláškou  

 Na vedomie :   

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

5. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor,  Masaryková 10 , 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,  Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov 

12. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3 ,  

080 01 Prešov ( pôsobnosť cesta I. triedy) 

13.  PSK, Úrad prešovského samosprávneho kraja , odbor RR , Námestie mieru 2 , 080 01 PO 

14. Slovenská správa ciest , IVSC Košice , Kasárenské námestie 4 , 040 01 Košice 

15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Správa povodia  

       Hornádu a Bodvy, Medzi mostami č. 2, Košice 

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

17. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava  

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

19. Orange Slovensko a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava 

20. KRPZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33 , 080 05 Prešov 5 

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

22. 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 : 

 

 

 


