
 

 

Zn.: 1762/2021/020 
Vybavuje: Ing. Jaroslava Ferencková 
tel.: 0910 487 333 
email: su@podolinec.eu 

  V Podolínci 29.03.2021 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE  
verejná vyhláška  

 
Dňa 07.09.2020 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 

IČO: 35763469, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 01 Bratislava, IČO: 
52114716, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTH_PO_SL_IBV Krizava“ na 
pozemkoch parc. č. KN-C 1532/34, 1125/26, 1126/2, 1156/1, 1047, 1125/29, 1547/2,  (KN-E 8934/6, 
5890/1, 5892/1, 5895/3), 1125/1, 1125/9, 1125/25, 1125/28, 1125/35, 1125/36, 1125/37, 1125/38, 
1125/39, 1125/40, 1125/41, 1125/42, 1125/43, 1125/44, 1125/45, 1125/46, 1125/47, 1125/48, 
1125/49, k. ú. Podolínec.  

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, podľa § 39 a/ stavebného zákona vydáva    

rozhodnut ie  o  umiestnení  l íniovej  stavby  
verejnej  telekomunikačnej  s iete   
        „FTTH_PO_SL_IBV Krizava“ 

na pozemkoch parc. č. KN-C 1532/34, 1125/26, 1126/2, 1156/1, 1047, 1125/29, 1547/2,  
(KN-E 8934/6, 5890/1, 5892/1, 5895/3), 1125/1, 1125/9, 1125/25, 1125/28, 1125/35, 1125/36, 
1125/37, 1125/38, 1125/39, 1125/40, 1125/41, 1125/42, 1125/43, 1125/44, 1125/45, 1125/46, 
1125/47, 1125/48, 1125/49, k. ú. Podolínec, pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 
62  Bratislava, IČO: 35763469, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 01 
Bratislava, IČO: 52114716. 

I. Účel a popis stavby: 

Účelom stavby je rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora 
a telekomunikačného operátora, a to uložením multirúr, mikrotrubičiek do výkopu, zafúknutie 
optických vlákien a kábla do nich a vybudovanie PODB. Do zafúknutých mikrotrubičiek budú 
následne zafúknuté optické vlákna a optický minikábel a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Od 
existujúceho PODB na ul. Hviezdoslavovej sa využijú existujúce HDPE rúry, do ktorých sa zafúkne 
5x10/8 mm mikrotrubičiek cez ul. Štúrovu až po ul. Družstevnú po spojku 2DS18, kde sa vybuduje 
nové PODB, ktoré sa pripojí novým 12vl. OMK, ktorý sa zafúkne do pripravených mikrotrubičiek.  bez 
nutnosti výkopu. Pre sekundárnu sieť sa od nového PODB využijú multirúry DB10+24x5/3 na ul. 
Družstevná, od ktorých sa výpichom pripravia rezervné mikrotrubičky pre každý dom a pozemok na 
tejto ulici, do ktorých sa následne zafúknu vláknové zväzky. Na konce existujúcich multirúr sa 
naspojkujú nové multirúry, ktoré sa položia do nového výkopu pre budúcu výstavbu IBV Krížava – II. 
etapa a pripravia sa rezervy pre budúce domy a objekty v tejto pripravovanej lokalite. 
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Miesto stavby:   Podolínec, ul. Družstevná, lokalita Krížava 
Charakter stavby:  líniová inžinierska stavba, stavba verejnej telekomunikačnej siete 
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, dodávateľ stavby bude oznámený do 15 dní po 

ukončení výberového konania 
 

Dĺžka už existujúcej/položenej trasy: 1122 m 
Dĺžka novovybudovanej trasy:  2670 m 

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. Oliver Ščurok, elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava 
a autorizačne overil Ing. Petr Musil, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0666*A*2-3 a ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

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. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým 
má vlastnícke alebo iné právo. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na 
zariadenie staveniska dokladovať k žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie 
(rozkopávkové povolenie). 

6. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných 
a vytyčovacích bodov.  Na základe vyššie uvedeného je možné so stavbou začať po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

7. Navrhovateľ (stavebník) sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú zmenu 
umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom 
úrade. 

8. Navrhovateľ je povinný písomne oznámiť listom stavebnému úradu termín začatia stavebných 
prác. 

9. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými 
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 

10. Navrhovateľ je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích nehnuteľnostiach. 

11. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu a musí byť zabezpečené pred 
vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť  k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným 
ohradením. 

12. Navrhovateľ (stavebník) je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby a o stavbe musí byť vedený stavebný denník. 

13. Navrhovateľ (stavebník)  je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe stavbu označiť štítkom 
„Stavba povolená“ s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, číslo povolenia, 
dodávateľ stavby, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno 
zodpovedného stavbyvedúceho, a ponechať ho tam až do ukončenia stavby. 

14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 

15. Navrhovateľ (stavebník) je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, 
počas realizácie stavby, pravidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom styku riešeného 
územia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované resp. trvalo poškodené.  
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16. Navrhovateľ (stavebník) je povinný zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení 
výstavby a preberacieho konania. 

17. Navrhovateľ (stavebník) je povinný pred začatím stavby požiadať správcov podzemných 
inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby rešpektovať jestvujúce inžinierske siete 
a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem. 

18. Realizácia stavby sa v dňoch pracovného pokoja a počas sviatočných dní nepovoľuje. 

19. Pri realizácii stavby zohľadniť nasledovné pripomienky dotknutých orgánov: 
 

Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov – stanovisko č. KRUPO-2020/15946-
2/62880/HM zo dňa 10.08.2020: 

- 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 KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-
SL-OSZP-2020/006957-002 zo dňa 31.07.2020 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny: 
- upozorňujú, že ak bude potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné 
postupovať najmä podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-
SL-OSZP-2020/006493-002 zo dňa 24.07.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva: 
- upozorňujú, že so stavebným odpadom, vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je 
potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1,2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, zabezpečiť jeho 
spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti 
a nevyužité ponúknuť inému na zhodnotenie, resp. na zneškodnenie), viesť jeho evidenciu (podľa 
prílohy č. 1/ Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov), ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu. 
 

SPP Distribúcia a.s., Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0483/2020/Hy zo dňa 21.7.2020: 
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod D 63 PE s prípojkami, ochranné a bezpečnostné 
pásmo plynárenského zariadenia, preto súhlasí s umiestnením stavby za dodržania týchto 
podmienok: 

- 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., Sekcia 
údržby, 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,  

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: dusan.boros@spp.distribucia.sk) 
najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác 
upozorňujú na možnosť podania podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená 
za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike príslušnú pokutu, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadení, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné 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, a to pokiaľ sa jedná 
o výkopové aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako 
ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektové dokumentáciu 
a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@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, 

- 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 SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 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 príslušné telefónne číslo 0850 111 727,  

- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá 
je oprávnená porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť pokutu podľa ustanovení Zákona o energetike, poškodením plynárenského 
zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, príp. trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa Trestného 
zákona, 

- 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 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, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty a trvalé porasty a pod. 

 

Východoslovenská distribučná, a. s., Košice – vyjadrenie č. 11146/2020/ zo dňa 20.7.2020: 
V záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné vedenia NN vo vlastníctve VSD, a.s. a taktiež vzdušné - 
nadzemné NN vedenie (do 1kV) vo vlastníctve VSD, a.s., ktoré je možné lokalizovať na mieste. 
Súhlasia s vydaním územného rozhodnutia po dodržaní nasledovných podmienok: 

- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadajú, aby nebola porušená stabilita 
podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. 
Pri prácach v blízkosti vedenia žiadajú dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem 
STN.  

- pred začatím zemných prác je potrebné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového 
podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na adresy: skripko_stefan@vsdas.sk , tel. 055 610 
2792– Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk , tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný, 

- pri zemných prácach v blízkosti podzemných elektrických káblových vedení NN je potrebné 
dodržiavať všetky podmienky stanovené pre prácu v blízkosti el. zariadení a zemné práce realizovať 
ručne, 

mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk
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- prípade že bude križované podzemné vedenie NN, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu, 

- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu, 
- pri križovaní alebo súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť 

dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2, 
- pred zasypaním odkrytého kábla NN vedenia žiadajú prizvať zástupcu VSD, a. s. kvôli kontrole 

nepoškodenosti káblového vedenia a káblového lôžka, o čom bude urobený zápis v stavebnom 
denníku stavby, je potrebné ho kontaktovať min  2 pracovné dni vopred, kontakt na zástupcu: 
055/610 2712.  

- pri zmene kategórie priestoru nad jestvujúcimi NN 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, 

- podľa STN 33 2000-5-562 je uloženie NN káblov pod vozovkou (parkoviskom) s min. krytím 1m, ináč 
je nutná mechanická ochrana – chránička, min. presah chráničky 10 cm, 

- upozorňujú, že môže dôjsť k styku s elektoenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, 
a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie a ktorých priebehy 
neevidujú,  

- v prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov 
žiadajú, aby rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby rešpektoval existujúce zariadenia 
a ochranné pásma existujúcich častí regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa 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. 

 

PVPS, a.s., Poprad  – vyjadrenie č. 15445/2020 zo dňa 15.07.2020 a 28128/2020 zo dňa 
16.12.2020: 

- v predmetnom priestore stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia 
prevádzkované PVPS, a.s. Poprad, zakreslené v priloženej mape z GISu, M 1:1500. Vodovodné 
prípojky neprevádzkujú. 

- navrhované vedenie žiadajú trasovať a uložiť tak, aby bola dodržaná STN 73 6005, 
- v prípade, že z vážnych dôvodov nebude možné dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona, 

požadujú dodržať vzdialenosti v zmysle priestorovej normy nasledovne: 40 cm horizontálna 
vzdialenosť a 40 cm vertikálna vzdialenosť pod vodovodným potrubím, 

- v kritických miestach súbehu s vedením PVPS, a.s.,  žiadajú dodržať ochranné pásma vodovodu 
a kanalizácie, 

- v mieste križovania žiadajú navrhované vedenie uložiť do oceľovej chráničky a výkop realizovať 
ručne. 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný 
úrad musel rozhodnúť. 

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

roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných 
a vytyčovacích bodov. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa 
a ostatných účastníkov konania. 

Oprávnenie na uskutočnenie navrhovanej stavby v zmysle podmienok určených vo výroku 
tohto rozhodnutia vzniká dňom jeho právoplatnosti. Tomu zodpovedajúce vecné bremeno 
viaznuce na dotknutých pozemkoch podľa § 66 ods. 1 písm. a) v spojitosti s ods. 2 zákona č. 
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov podlieha záznamu do 
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katastra nehnuteľností, ktorý sa vykoná na návrh stavebníka na podklade geometrického plánu, 
ktorým bude stavba zameraná. 

 

 Odôvodnenie:  

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469, v zastúpení spoločnosťou elkatel 
s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO: 52114716, podali dňa 07.9.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení líniovej stavby „FTTH_PO_SL_IBV Krizava" na pozemkoch parc.č. KN-C 1532/34, 1125/26, 1126/2, 
1156/1, 1047, 1125/29, 1547/2,  (KN-E 8934/6, 5890/1, 5892/1, 5895/3), 1125/1, 1125/9, 1125/25, 1125/28, 
1125/35, 1125/36, 1125/37, 1125/38, 1125/39, 1125/40, 1125/41, 1125/42, 1125/43, 1125/44, 1125/45, 
1125/46, 1125/47, 1125/48, 1125/49, k. ú. Podolínec.  

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne a súčasne upustil od miestneho 
zisťovania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie a povolenie umiestnenia stavby. Účastníci konania boli upovedomení, že svoje 
námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 7-mich dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí 
konania, na neskôr podané námietky podľa § 61odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne. Podľa 
§ 36 odst. 3 stavebného zákona ak ostatné dotknuté orgány štátnej správy v určenej lehote nepredložia svoje 
stanovisko k umiestňovanej stavbe alebo nepožiadajú o predlženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad 
má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

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, kópiou katastrálnej mapy, 
potvrdením od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie 
č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018, splnomocneniami od investorov na zastupovanie v konaní, dokladom 
o zaplatení správneho poplatku. 

Navrhovateľ preukázal potvrdením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 
odbor technickej regulácie, že predmetná líniová stavba spĺňa požiadavky, ktoré sa posudzujú na účely 
preukázania verejného záujmu podľa § 66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZEK). Z tohto dôvodu má navrhovateľ podľa § 139 ods. 1 písme. c) 
stavebného zákona iné právo k pozemkom a stavbám – zákonné vecné bremeno vyplývajúce z osobitného 
zákona, ktorým je zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Vzhľadom na uvedené stavebný 
úrad nevyžadoval predloženie súhlasov vlastníkov stavbou dotknutých nehnuteľností.   

K umiestneniu stavby boli doložené tieto vyjadrenia a stanoviská: 
▪ stanovisko Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií č. SITB-OT4-2020/000345-648 zo dňa 09.7.2020,  
▪ záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO-2020/15946-2/62880/HM zo dňa 

10.08.2020,  
▪ záväzné stanovisko Mesta Podolínec k investičnému zámeru č. 5167/2020/063 zo dňa 25.11.2020, 
▪ stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL2-

2020/000198-002 zo dňa 09.07.2020, 
▪ stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni č. ORPZ-SL-ODI1-70-035/2020 zo dňa 

10.08.2020, 
▪ vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor krízového riadenia č. OU-SL-OKR-2020/008360-003 zo 

dňa 06.10.2020,  
▪ vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SL-

OCDPK-2020/006257-003 zo dňa 16.07.2020,  
▪ vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SL-OSZP-

2020/006493-002 zo dňa 24.07.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-SL-OSZP-2020/006760-
002 zo dňa 24.07.2020 z vodohospodárskeho hľadiska, č. OU-SL-OSZP-2020/006957-002 zo dňa 31.07.2020 
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z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  
▪ vyjadrenie Orange Slovensko, s. r. o. č. KE-1399/2020 zo dňa 16.7.2020,  
▪ vyjadrenie PVPS, a. s. Poprad č. 15445/2020 zo dňa 15.07.2020, č. 28128/2020 zo dňa 16.12.2020, 
▪ vyjadrenie SPP Distribúcia, a. s. Bratislava č. TD/NS/0483/2020/Hy zo dňa 21.07.2020,  
▪ vyjadrenie VSD, a. s. Košice č. 11146/2020 zo dňa 20.07.2020, 
▪ vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa 15. 7.2020, 
▪ vyjadrenie Slovanet, a.s. č. 385-20/oDSaTR/Vo zo dňa 10.7.2020 
▪ vyjadrenie Dial Telecom, zo dňa 06.07.2020, 
▪ vyjadrenie Türk Telekom International SK, s.r.o., č. 000283 zo dňa 07.07.2020, 
▪ vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., č. 732/2020  zo dňa 8.7.2020, 
▪ vyjadrenie VNET a.s. zo dňa7.7.2020, 
▪ vyhadrenie Popradskej energetickej spoločnosti č. 602/2020 zo dňa 14.07.2020, 
▪ vyjadrenie SWAN KE, s.r.o. č. IK/309/2020  zo dňa 14.07.2020. 

 

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach  boli 
zohľadnené v čl.II bode 19.  podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, 
ktoré by bránili umiestneniu stavby v súlade s platnými predpismi, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 

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, Námestie 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.). 

 
 
 
 
 
                 Mgr. Jaroslav Seman 

 primátor mesta, v.r. 
                

 
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:        30.3.2021                      Zvesené dňa: 14.04.2021 
Pečiatka a podpis:                                                           Pečiatka a podpis: 
 

 

   Ing. Jaroslava Ferencková, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.podolinec.eu/
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Na vedomie: 

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

2. elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02  Bratislava – projektant, zástupca 

3. Mesto Podolínec, Mariánske nám. 3/3, Podolínec 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

5. Maroš Smoleň, Mariánske nám. 60/60, 065 03 Podolínec 

6. Mgr. Helena Smoleňová, Mariánske nám. 60/60, 065 03 Podolínec 

7. VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o., Tatranská 239/11, 065 03 Podolínec 

8. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 

9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

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

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  

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

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

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

15. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 
 


