
 
 
 

 

Číslo sp. :  ŽP 2466/2020                                                                        V Bardejove dňa 23.09.2020.                                                    

 

 

 

   V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Navrhovateľ :Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 

                         v zastúpení esmiti s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov  

 

   

Navrhovateľ podal dňa 14.07.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : 

„Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie“ /zemná stavba/ na pozemkoch  parc. č. C KN 

4408/7 vedenom na LV č. 10055, parc. č. C KN 4408/1, č. LV:0, parc. č. C KN 4410/1, č. LV:0, 

parc. č. E KN 3093/3 vedenom na LV č. 13207, parc. č. E KN 3042/18 vedenom na LV č. 11888, 

parc. č. E KN 2624/1 vedenom na LV č. 16106, parc. č. E KN 3093/1 vedenom na LV č. 13163, 

parc. č. E KN 3040/15 vedenom na LV č. 9589, parc. č. E KN 3042/57, č. E KN 3041/3 a č. E KN 

2624/4 vedenom na LV č. 11832 - líniová stavba v katastrálnom území Bardejov.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  

 

   Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a 

dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 2466/2020 zo dňa 13.08.2020 a ústne konanie bolo 

nariadené na deň  03.09.2020. 

 

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh 

v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  podľa § 35 a § 36 stavebného zákona 

a posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými 

orgánmi  a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

    

 Na základe tohoto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 

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

 

 

 



 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

„Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie“ 

    / VTS  NG / 

 

 

pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 

361. 
 

 Stavba bude umiestnená na pozemkoch  parc. č. C KN 4408/7 vedenom na LV č. 10055, 

parc. č. C KN 4408/1, č. LV:0, parc. č. C KN 4410/1, č. LV:0, parc. č. E KN 3093/3 vedenom na 

LV č. 13207, parc. č. E KN 3042/18 vedenom na LV č. 11888, parc. č. E KN 2624/1 vedenom na 

LV č. 16106, parc. č. E KN 3093/1 vedenom na LV č. 13163, parc. č. E KN 3040/15 vedenom na 

LV č. 9589, parc. č. E KN 3042/57, č. E KN 3041/3 a č. E KN 2624/4 vedenom na LV č. 11832 - 

líniová stavba  v katastrálnom území Bardejov tak, ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasťou tohto rozhodnutia, t. j. v Bardejove časť Mihaľov.  

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. V území vymedzenom týmto rozhodnutím bude uskutočnená líniová stavba Verejná 

telekomunikačná sieť novej generácie /zemná stavba/ - VTS  NG, ktorú projekčne spracoval Ing. 

Miroslav Mačej, autorizovaný stavebný inžinier, č. ev.: 3545 * TA * 2 – 3. 

2. Projektová dokumentácia stavby “VTS NG esmiti – MIHAĽOV“ rieši výstavbu „VTS NG“ 

prostredníctvom HDPE rúr, resp. MULTIRÚR – mikrotrubičkového systému do ktorého sa 

zafúknu optické káble, resp. zväzky optických vlákien. 

3. Predmetné uvedené vedenia budú uložené vo výkopoch v zemi s tým, že vedenia idúce popod 

miestnu komunikáciu budú realizované riadeným pretláčaním Optické vedenia budú ukončené 

v objektoch malým rozvádzačom pre optické vedenia. 

4. HDPE rúrky a MULTIRÚRY, v ktorých bude zafúknuté optické vedenie budú mimo križovania 

uložené v zemi, v ryhe šírky 50 cm  a hĺbky minimálne 50 cm, so zakrytím výstražnou fóliou resp. 

ochrannou výstražnou PE platňou. 

5. Pri križovaní trasy so spevnenými plochami sú rúrky uložené v ryhe šírky 50 cm a hĺbky 

minimálne 100 cm. 

6. Optické káble pod cestami budú realizované pretláčaním. 

7. Skutočná trasa po realizácií bude vytýčená a zakreslená do dokumentácie skutočného vyhotovenia. 

8. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete a dodržať 

priestorové normy v zmysle platných predpisov. Vytýčenie bude realizované na základe vopred 

zaslanej objednávky pre začatím prác. 

9. Je potrebné dbať, aby boli dodržané ochranné pásma od existujúcich inžinierskych sietí. 

10. Dodávateľ bude udržiavať poriadok na stavenisku a dá objekty do pôvodného stavu v čo 

najkratšom možnom čase. 

11. Pri vykonávaní stavebných prác budú dodržiavané bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo 

k poškodeniu inžinierskych sietí a vedení. 

12. Montáž  elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. 
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13. Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné 

predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach podľa platných STN. Po ukončení prác musí byť 

zariadenie podrobené odbornej prehliadke a skúške v zmysle platných STN. 

14. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy 

a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. 

z.. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov 

pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení. 

 

15. Podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z. § 2, prílohy č. 1, III časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie do 

skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B. 

16. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie líniovej stavby bude vypracovaná  v súlade s 

vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Podmienky dotknutých orgánov: 

 

     Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

- Odpadové hospodárstvo 

 

• Navrhovateľa upozorňujeme, že podľa § 1 odsek 2 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento zákon sa 

nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu o iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný 

počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave 

na mieste, na ktorom sa vykopal. 

 

- Ochrana prírody a krajiny 

 

• Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna) ! 

V nevyhnutnom prípade potreby riešenia vedenia výkopu trasy optického kábla v blízkosti 

koreňového systému dreviny, je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo 

prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych 

stromov. 

• Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prácach) a po usadnutí zeminy, dať terén 

do pôvodného stavu, zatrávniť a výstavbou narušené okolie upraviť. 

• V prípade potreby výrubu drevín, preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody. Povolenie výrubu drevín rastúcich za 

hranicami zastavaného územia obce (extravilán), vydáva miestne príslušný Okresný úrad 

Bardejov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny. 

 

- Štátna vodná správa 

 

• Pri uskutočňovaní stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových 

a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy 

ich zásob. 



 

 

• Pri úpravách okolitého terénu, nesmú byť použité znečisťujúce látky, ktoré by mohli spôsobiť 

zhoršenie kvality povrchových vôd v predmetnej lokalite. 

• Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 vodného 

zákona a s ním súvisiace právne  a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok 

možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných 

vôd (zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP 

SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 

vôd). 

• V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom 

stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových vôd a podzemných 

vôd v záujmovom území. 

 

 Východoslovenská distribučná, a.s.: 

 

• Nadzemné NN a VVN zariadenia sú voľne viditeľné v teréne a sú orientačne zakreslené 

v priloženej situácií. Pri realizácií stavby nesmie dôjsť k porušeniu statiky a uzemňovacej 

sústavy distribučného vedenia a ani inému ohrozeniu vedení v rozpore s platnými technickými 

normami a Zákonom 251/2012 Z. z.. 

• Z hľadiska technického riešenia pripojenia na konkrétny stožiar a odbočenie, žiadame aby zvod 

kábla bol prichytený o konštrukciu stožiara odberateľnými príchytkami (bez zvárania, vŕtania 

a iného zásahu do konštrukcie), pričom nesmie dôjsť k poškodeniu konštrukcie a ani 

poškodeniu ochranného náteru konštrukcie. Betónový základ nesmie byť pri prácach poškodený 

a nesmie byť zvod optického kábla uchytený o základ stožiara (žiadne vŕtanie a lepenie). Ryha 

pre uloženie optického kábla musí byť v blízkosti základu kopaná ručne, aby nedošlo 

k poškodeniu základu a uzemnenia stožiara. 

• Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú 

v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie, ale 

ich priebehy neevidujeme. 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 

 

• Pred zahájením prác si žiadateľ objedná u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí 

a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, 

alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní 

pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť aj predmetné vyjadrenie. 

• Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 

351/20011 Z. z. o elektrotechnických komunikáciách a príslušných STN. 

• Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 

a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia 

a zariadenia (najmä hĺbacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy 

telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop. 

• Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku + - 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

• V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami 

(sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu ako stavebný 

dozor, 0911 409 830, 0911 854 091. 

mailto:ftirpak@suptechnik.sk
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• Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou. 

• V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) 

spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred 

prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť 

zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, 

zákrytovou doskou a ochranou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi. 

• Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 

• Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu. 

• Žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sieti UPC. 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na 

tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné 

vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami. 

      

 SPP – distribúcia, a.s.: 

 

• Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú 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-distribúcia.sk). 

• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo 

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

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

• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, tel. č. +421 55 242 5507) najneskôr 7 dní 

pred zahájením plánovaných prác. 

• Stavebník prác 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. 

• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 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 pre 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 je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 

prevádzkovateľa. 

• Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu. 

http://www.spp-distribúcia.sk/


 

 

• 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. 

• 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,- eur až 150 000,- eur 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. 

• Stavebník je povinný pri realizácií 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 (TTP) najmä TPP 702 01, TPP 702 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. 

 

  Slovak Telekom, a.s.: 

 

• 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. 

• 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 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 do ochranného pásma týchto sieti (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 sieti: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.  

• 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. 

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 

68 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• 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.. 
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• 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. 

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

 Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona  v znení neskorších 

predpisov  tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. 

 Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Navrhovateľ požiadal dňa 14.07.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Uvedeným 

dňom bolo začaté územné konanie. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo predložené 

Splnomocnenie zo dňa 01.04.2020 spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 

91 Košice, IČO 36599361 v súvislosti s rekonštrukciou, rozvojom a rozšírením časti distribučnej 

sústavy v rámci stavby „Mihaľov – výstavba OUK k stavbe Partner“ na zastupovanie esmiti s.r.o., 

Slovenská 1, 085 01 Bardejov, IČO: 50 914 812. Predmetné plnomocenstvo je za účelom  

zastupovania splnomocniteľa za účelom získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby 

a právoplatného stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení v súvislosti so stavbou a na všetky právne 

úkony spojená s týmito konaniami.  

 

 Stavebný úrad oznámil Verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie 

územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania listom č. ŽP 2466/2020 zo dňa 

13.08.2020 s nariadením ústneho konania  a miestneho zisťovania na deň 03.09.2020. 

 

 Dňa 03.09.2020 sa  nikto z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nezúčastnil ústneho 

pojednávania a ani písomne sa k uvedenému dátumu žiadnym spôsobom nikto nevyjadril. 

 

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

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

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a jej umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu. 

 

   Navrhovateľ spolu s návrhom na vydanie územného rozhodnutia doložil nasledujúce 

Vyjadrenia a Stanoviská : Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 

16, 085 01 Bardejov, č. OU-BJ-OSZP-2020/007009-004 zo dňa 13.07.2020, č. OU-BJ-OSZP-

2020/006996-002 zo dňa 02.07.2020, č. OU-BJ-OSZP-2020/007063-003 zo dňa 02.07.2020, SITEL 

s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, č. 200513-0832 zo dňa 07.07.2020, Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 8758/2020 zo dňa 15.06.2020, Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov, č. 61443/2020/O zo dňa 

05.06.2020, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice, č. 607/2020 zo 

dňa 27.05.2020, SPP – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0116/2020/Lö zo 

dňa 27.05.2020, Bardejovský podnik služieb BAPPOS mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 

Bardejov, číslo 404/2020 zo dňa 14.05.2020, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

číslo 6612010590 zo dňa 22.04.2020 a Proxis, spol. s r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov, číslo 

V20040601 zo dňa 06.04.2020. 

Ich  stanoviská boli  zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 



 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení 

stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasledujúcich zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania odvolať na Mesto  

Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov v lehote 15 dní od jeho doručenia.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych  opravných  prostriedkov. 

 

 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

 primátor mesta 

 
 

 

Prílohy : Situácia so zakreslením umiestnenia predmetnej stavby v súlade s podmienkami 

tohto rozhodnutia. 

 

 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta (obce) a súčasne na svojom 

webovom sídle a doručuje sa účastníkom konania v súlade s §  26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 
Vyvesené : ........................................                                     Zvesené : .......................................... 

 

 

 

 

 

 
 

Vybavuje: Ing. Vladimír Kuzma                                                                               vladimir.kuzma@bardejov.sk 
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Vedúci oddelenia :  Ing. Slavomír Kmecik                                                                                     
                                    

slavomir.kmecik@bardejov.sk 
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