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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE  

verejná vyhláška  
 

Mesto Podolínec, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 

poriadku, podľa čl. I, § 2, ods. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa  

§  117, ods. 1  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ), 

v znení neskorších predpisov  posúdil návrh podľa § 37 a 38  stavebného zákona.  

       Na základe tohto posúdenia , ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 5.12.2015 , podľa § 39 a/ stavebného zákona vydáva    

rozhodnutie  o  umiestnení  stavby   

„INS_FTTH_SL_Podolínec_Družstevná“ 

v území k.ú. Podolínec podľa výkresu č. L.01, navrhovaná trasa v mierke 1:5000, 

z dokumentácie pre územné konanie. 

 

I.Účel a popis stavby: 

Rekonštrukcia telekomunikačnej siete bude slúžiť na pripojenie existujúcich objektov 

k telekomunikačnej optickej sieti. Obyvatelia predmetnej lokality budú po zrealizovaní predmetnej 

stavby využívať vysokorýchlostné optické pripojenie. Jedná sa o investičnú rozvojovú výstavbu, 

v ktorej sa vybuduje primárna a sekundárna optická sieť v meste Podolínec na uliciach Sládkovičova, 

Sv. Anny, Hviezdoslavova, J. Smreka, Štúrova, Moyzesova, Družstevná, Kukučínova. 

 

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a, ods. 2 

stavebného zákona určujú tieto podmienky: 

1.Stavba bude umiestnená v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou pre územné 

rozhodnutie,  ktorú vypracoval  Ing. Ján Staš, ELPROTECH s. r. o., Milhostovská 125, 075 01 

Trebišov.   

2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia  §§ 47 , 48 a 49 stavebného zákona, príslušné 

technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.  

3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona, 

vzťahujúce sa ku stavbe. 

4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov: 

 

Mesto Podolínec:   

- Navrhovanú trasu na existujúcich podperných bodoch výhľadovo pripraviť na pokládku do zeme 

- Výkopové práce pri križovaní realizovať pretláčaním. 

- Pred začatím realizácie požiadať mestský úrad o vydanie povolenia na prekopávku. 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 
S realizáciou stavby „INS_FTTH_SL_Podolínec_Družstevná“ súhlasíme za predpokladu 
dodržania týchto podmienok: 

- Záujmové územie je v dotyku s cestou I/77, preto požadujeme rešpektovať jej existujúcu trasu 
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a šírkové usporiadanie v zastavanom území. 
- Vzdušné križovanie cesty I/77 bude v min. výške od nivelety vozovky podľa príslušnej STN. 
- V prípade ak dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste I/77, bude potrebné požiadať 

najmenej 30 dní vopred o čiastočnú uzávierku a určenie použitia dočasného dopravného značenia 
odsúhlaseného príslušným Okresným dopravným inšpektorátom. 

- Pri stavebných prácach zemina s výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty a musí byť 
zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

- V územnoplánovacej činnosti o poskytnutie podkladov týkajúcich sa technickej a dopravnej 
infraštruktúry resp. rozvojových zámerov (dopravno-inžinierske dokumentácie) je potrebné 
požiadať majetkového správcu ciest I. triedy, t. j. Slovenskú správu ciest, Investičnú výstavbu 
a správu ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice.  

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov: 

- Dodržať podmienky rozhodnutia č.KPUPO-2017/18340-2/61696 zo dňa 17.08.2017, a to: 

- Zámer obnovy v schválenom rozsahu možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 

zákonom pripravovať a realizovať bez spracovania pamiatkových výskumov. 

- 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 a nezničil. 

- Na akýkoľvek nový zámer úpravy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný 

vopred si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere. 

- Začiatok a predpokladaný koniec úprav stavebník ohlási Krajskému pamiatkovému úradu 

Prešov.  

Druh, rozsah a podmienky vykonávania predmetnej úpravy v schválenom rozsahu môžu byť 

spresnené alebo určené zástupcom KPÚ Prešov priamo počas stavebných prác.  

 

SPP Distribúcia a.s., Bratislava: 

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

povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení 

do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu 

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

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní 

pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník 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, 

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

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

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

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 

kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

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

http://www.spp-distribucia.sk/
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je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečnené proti 

poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 

a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

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

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, 

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

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako podmienky uvedené 

v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidielo pre 

plyn (TPP) najmä TPP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je 

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

 

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice: 

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

dodržať nasledovné podmienky. 

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

objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsdas.sk. 

Kontakt: 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko alebo stolicny_peter @vsdas.sk, tel. 055 610 

2213 – Ing. Peter Stoličný. 

2. 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. 

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 

4. 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. 

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

prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním 

odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2712. 

7. 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. 

 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie: 
Z vodohospodárskeho hľadiska v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách                
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov ( vodný zákon ), nemáme k predloženej PD k územnému povoleniu žiadne 
pripomienky a uvedená stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov. 
 
Z hľadiska odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b, bod 1/ zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., 
313/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) nemáme pripomienky k umiestneniu stavby, ale 
požadujeme v ďalšom stupni (pre stavebné konanie) doplniť projektovú dokumentáciu 
o stavebné odpady, ktoré vzniknú počas realizácie projektu pri telekomunikačnej stavbe v meste 
Podolínec, ako aj spôsob ich ďalšieho nakladania. Stavebné odpady je potrebné zatriediť 
v zmysle platného Katalógu odpadov, ktorý je uvedený vo Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. 
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Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany 
prírody a krajiny. Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu 
umiestnenia stavby, je potrebné postupovať najmä podľa zákona č. 543/2002 Z. z. (viď najmä §§ 
46 až 48 tohto zákona). 

Slovenská správa ciest: 
Vyjadrenie na základe žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie z pohľadu majetkového 
správcu ciest I. triedy : 

- Stavba sa našich záujmov dotýka v časti pozdĺžneho vedenia vedľa cesty I/77 (ul. Sv. Anny 

a Tatranskej)  a jej priečneho prepojenia 

- Pozdĺžne vedenie optického kábla – podperné body musia byť situované mimo hlavný dopravný 

priestor cesty I/77 (nové podperné body doporučujeme osadiť v predzáhradkách) 

- Priečne napojenie vzdušného vedenia musí byť realizované v súlade s STN 33 3300 pričom musí 

byť dodržaná podjazdná výška nad cestou I/77 

- V prípade nutnosti zásahu do tlelesa cesty I/77 v súvislosti s realizáciou navrhovanej stavby, 

resp. obmedzenie cestnej premávky na ceste I/77 (státie stavebných mechanizmov na ceste) 

požadujeme podmienky zásahu do telesa cesty zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so 

zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Stará Ľubovňa (p. Murcko,                

tel. 0902 896 415) 

- Za predpokladu rešpektovania našich pripomienok s vydaním územného rozhodnutia resp. 

realizáciou navrhovanej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.  
 

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Poprad, pracovisko Stará Ľubovňa: 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí na pozemkoch SPF, podľa doloženej PD s realizáciou stavby 

„INS_FTTH_SL_Podolínec_Družstevná“ za týchto navrhovaných podmienok: 

- Stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na 

príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností  o vzniku 

vecného bremena v súlade so stavebným povolením, 
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF 
- Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť 

využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, 
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, 

zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.  
 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť: 
- Vo Vami vyznačenej lokalite (podľa priloženej 5x situácie) sa nachádza verejný vodovod 

a kanalizácia v správe PVPS, a. s. Poprad a realizáciou stavby dôjde k súbehu a križovaniu 
s našim vedením.  

- Upozorňujeme Vás na možnú existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré nie sú 
v našej správe. 

- Pri súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou  v zmysle zákona č. 442/2002 
a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany 
v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného 
potrubia na obidve strany vo vzdialenosti 1,5 m. 

- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do oceľovej chráničky, dodržať kryciu vrstvu 
podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.  

- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytýčenie siete v našej správe.  
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. na základe objednávky a telefonického 

dohodnutia termínu s p. Galíkom-voda a s p. Zázvorkom-kanál. 
- Pred zasypaním výkopu žiadame prizvať správcu siete, ktorý skontroluje dodržanie uvedených 

podmienok.  
- Pri kolaudácii stavby požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS, a. s. porealizačné zameranie 

styku s vedeniami v našej správe v digitálnej forme. 
- V prípade nedodržania uvedených podmienok daných vo vyjadrení, PVPS, a. s. neberie 

zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri opravách porúch na našich zariadeniach. 
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SLOVAK TELEKOM, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
Keďže dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločností Slovak Telekom, a. 
s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., uvedené spoločnosti požadujú dodržanie týchto podmienok: 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, o ochrane proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,        
s. r. o. alebo zasahuje od ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845. 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant.  

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné 
preložiť, zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
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.  

- V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť 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. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vytýčenie 
polohy SEK na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: https//www.telekom.sk/vyjadrenia . Vytýčenie bude 
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK. 

- 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.  

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje nehnuteľnosť napojiť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili námietky, o ktorých by 

stavebný úrad musel rozhodnúť. 

 Odôvodnenie:  

Elprotech s.r.o., Milhostovská 125, 075 01 Trebišov, IČO: 44101341 podala dňa 

24.10.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby optickej siete 

„INS_FTTH_SL_Podolínec_Družstevná“ v k.ú. Podolínec.  

mailto:stefan.klein@telekom.sk
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Stavebný úrad - Mesto Podolínec , oznámil dňa 31.10.2017 verejnou vyhláškou začatie 

územného konania a dňa 5.12.2017 sa uskutočnilo ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. 

Návrh bol posúdený podľa § 37 a 38 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie 

stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými 

záujmami a jej budúce užívanie nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy 

vlastníkov susedných pozemkov. Navrhovaná stavba a jej umiestnenie vyhovuje príslušným 

ustanoveniam §§ 43d, 43e a 47 stavebného zákona a je v súlade s územným plánom mesta 

Podolínec.  

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol doložený v súlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 

dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vyjadreniami dotknutých orgánov, situačnou snímkou 

z mapy KN.  

K umiestneniu stavby sa vyjadrili: Mesto Podolínec, Ministerstvo vnútra SR, sekcia 

informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Okresný úrad Prešov 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresný úrad 

Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor 

starostlivosti o ŽP, Slovenská správa ciest, Slovenský pozemkový fond, Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a.s., SPP – distribúcia a.s., Východoslovenská distribučná a.s., Orange 

Slovensko a.s., Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Ich stanoviská nie sú záporné ani 

protichodné a podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach  boli zohľadnené v čl.II bode 5/  

podmienok tohto rozhodnutia.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby 

v súlade s platnými predpismi. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40,ods.1 stavebného zákona platné 3 roky 

odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote 

podaná žiadosť o stavebné povolenie . 

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 tunajšom stavebnom úrade mesta Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 

Podolínec. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 

Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 

 

 

 

         Ing. Daniel Marhevka 

primátor mesta 

          v. r. 
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Toto rozhodnutie sa podľa § 42,ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania 

verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Podolínec 

a zverejnené na www.podolinec.eu.  

 

 

Vyvesené:        15.12.2017                       Zvesené dňa: 2.1.2018 

       

          Pečiatka a podpis                                                           Pečiatka a podpis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. ELPROTECH s. r. o., Milhostovská 125, 075 01 Trebišov 

2. Mesto Podolínec 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava 
4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

 Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

5. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. gen. Štefánika 1, 

Stará Ľubovňa, 064 01 

6. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

 Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 

7. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa 

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

9. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 

10. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 11, Košice 

11. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 

12. Slovak Telekom a. s., Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 

13. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 

 

http://www.dubnica.sk/

