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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Vec:  

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou SUPTel, 

s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „DF 

O2_Optické pripojenie_TVSIR“ 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou SUPTel, 

s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava podala dňa 25.10.2021 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF O2_Optické pripojenie_TVSIR“ 

v katastrálnych územiach Sirník, Hraň, Novosad, Zemplínske Jastrabie.  

 

Obec Sirník, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 1 č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/  

prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom 

podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a 

zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia 

účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a  stavebného zákona a § 4 

vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva 

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

o umiestnení stavby: „DF O2_Optické pripojenie_TVSIR“ v katastrálnych územiach 

Sirník, Hraň, Novosad, Zemplínske Jastrabie tak, ako je to zakreslené v situačnom 

výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Popis stavby:  

Optická telekomunikačná prípojka pre existujúcu ZS VEKS, O2 Slovakia, s.r.o,-" DF O2 

optické pripojenie TVSIR", bude realizovaná v extraviláne obce Sirník, Hraň, Novosad, 

Zemplínske Jastrabie.  

Od novej  optickej spojky DOS01a (ST) po optickú spojku OS01 (ST) sa zafúkne do 

rezervnej HDPE OK:0845:OOK Novosad – Cejkov 5x10/8 mtr (ST). V  úseku 

novobudovanej DOS01a  po TVSIR vybudovať v novom výkope 4x12/8 mtr (ST) v dĺžke cca 

2 860 m. Návrh budovania OMK/vl.zv:- pre získanie manipulačnej rezervy na OK:0845:OOK 

Novosad – Cejkov pre vybudovanie novej DOS01a (ST) je potrebné vymeniť úsek hlavnej 



trasy OK:0845:OOK Novosad – Cejkov 20 vl. OK za 24 vl. OMK (ST) v novobudovanej mtr. 

č.1 zo zväzku 5x10/8 mtr v rezervnej HDPE (ST) v dĺžke cca 1 130 m- vl. č. 21-24 vo 

vymieňanom úseku ponechať v spojkách bez ukončenia. V úseku DOS01a – TVSIR (ST) 

zafúknuť do mtr č.1 z novobudovaného zväzku 4x12/8 mtr 12 vl. OMK v dĺžke cca 2 910 m. 

Z novej DOS01a (ST) do TVSIR (O2) vyviesť vl. č. 17,18 obojstranne z hlavného profilu 

OK:0845:OOK Novosad – Cejkov.  

 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky : 

1. Stavba bude na pozemkoch umiestnená  v súlade so situačným plánom, ktorý bol 

schválený v tomto konaní a je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  

2. Pri projektovaní dodržať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy. 

3. Dodržať podmienky  Okresného úradu Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií zo dňa 18.01.2022 pod č. OU-TV-OCDPK-2022/001017-002: 

1.Navrhovaná stavba sa dotýka cesty II.triedy – II/552 mimo zastavaného územia obce 

Novosad vymedzeného platným územným plánom obce. 

Z toho dôvodu žiadame: 

a) mimo zastavaného územia obce Novosad vymedzeného platným územným plánom 

tejto obce umiestniť podzemné vedenie optickej siete mimo cestné ochranné pásmo cesty 

II. triedy, 

b) kríženie podzemného vedenia optickej siete v km 51,524 s dotknutou cestou II. triedy 

realizovať výlučne podvŕtaním, 

c) chránička podzemného vedenia optickej siete bude uložená min. 1,0 m pod niveletou 

živičného krytu vozovky, 

d)štartovaciu a montážnu jamu riešiť mimo cestné teleso tejto cesty II. triedy, t.j. za 

vonkajšou hranou cestnej priekopy, 

e) akýkoľvek zásah do cestného telesa dotknutej cesty II. triedy je potrebné odsúhlasiť so 

správcom pozemnej komunikácie a príslušným správnym orgánom, 

f) ak nie je možné dodržať cestné ochranné pásmo je potrebné požiadať tunajší úrad 

o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme ciest II. triedy (t.j. 

25 m od osi vozovky cesty II. triedy) už v štádiu prípravnej dokumentácie. 

2. Pred realizáciou prác je potrebné požiadať správny orgán o povolenie na zvláštne 

užívanie – podvŕtanie cesty II. triedy. 

3. Dokumentáciu je potrebné doplniť o výkres dopravného značenia zabezpečujúceho 

bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie prác pri zvláštnom užívaní dotknutej 

komunikácie vypracovaného osobou spôsobilou na výkon vybraných činností 

v stavebníctve a odsúhlasiť ho s príslušným správnym orgánom. 

4. Pred začatím stavby stavebník požiada správny orgán o určenie použitia dočasného 

dopravného značenia počas realizácie predmetnej stavby a zároveň podľa § 7 zákona č. 

135/1961 Zb. požiada o čiastočnú uzávierku cesty II. triedy – II/552 mimo zastavaného 

územia obce Novosad vymedzeného platným územným plánom obce zabezpečujúcu 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nej počas realizácie tejto stavby.  

4. Dodržať podmienky Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP  v Trebišove zo dňa 

08.09.2021 pod č. OU-TV-OSZP-2021/009190-004: 

- Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke 

dreviny a ich koreňový systém. 

- V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné 

postupovať v zmysle § 47 zákona o OPaK. 

- Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 

rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky 

z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava. 



- V priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo 

spevnených komunikácií. 

- Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe. 

- Po ukončení práce uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 

5. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie 

mieru 804/1, 075 01 Trebišov zo dňa 03.09.2021 pod č. OU-TV-PLO-2021/008948-003. 

6. Dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 07.09.2021 pod č. 

TD/NS/0632/2021/Va. 

7. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník 

povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť 

nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po 

dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým 

ústavom SAV. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania neboli uplatnené.  

 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Podľa § 56 ods. b) stavebného zákona sa na predmetnú stavbu stavebné 

povolenie nevyžaduje.  

 

O D Ô V O D N E N I E 

Dňa 25.10.2021 podal navrhovateľ - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

zastúpená spoločnosťou SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF O2_Optické pripojenie_TVSIR“ 

v katastrálnych územiach Sirník, Hraň, Novosad, Zemplínske Jastrabie. K návrhu bola 

priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.   

Nakoľko predložené podklady a stanoviská nestačili na riadne posúdenie návrhu z hľadiska 

záujmov sledovaných v územnom konaní, stavebný úrad vyzval navrhovateľa o ich doplnenie 

a zároveň územné konanie dňa 09.12.2021 prerušil. Po doplnení požadovaných dokladov 

stavebný úrad oznámil dňa 07.03.2022 podľa § 36 stavebného zákona začatie územného 

konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Podľa § 142h písm. a) 

stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 

v tejto veci, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je 

nevyhnutné a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli 

byť uplatnené námietky. Z dôvodu oznámenia verejnou vyhláškou bolo oznámenie o začatí 

konania vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Sirník, Hraň, Novosad, 

Zemplínske Jastrabie od 07.03.2022 do 23.03.2022.  

K umiestneniu navrhovanej stavby boli predložené kladné stanoviská dotknutých orgánov 

a správcov inžinierskych sietí. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a 

zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 

jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

Správny poplatok vo výške 100 € podľa zákona  č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších 

predpisov bol zaplatený prevodom na účet obce Sirník.                                                                                                      

  



POUČENIE 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na 

stavebný úrad – Obec Sirník, Hlavná ulica 152/21, 076 03 Sirník. Rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom  až po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 

stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce Sirník, Hraň, Novosad, Zemplínske Jastrabie. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

    Viktor Kalán 

         starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava  

2. Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník 

3. Obec Hraň, SNP 165, 076 03 Hraň 

4. Obec Novosad, Hlavná ulica 144/47, 076 02 Novosad 

5. Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie 

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

7. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú 

dotknuté 

Na vedomie: 

8. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 

075 01 Trebišov 

9. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie Mieru 804/1, 075 01 

Trebišov 

10. SPP – Distribúcia a. s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice 

12. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R Štefánika 

1161/184, 075 01 Trebišov 

 

 

 

 



 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Vyvesené dňa:                                                                                 Zvesené dňa: 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 


