MESTO SOBRANCE
Stavebný úrad
Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
Č.j.: 2018/02086 – 2018/229

Vec :

Sobrance 31.12.2018

Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, kterého zastupuje M-TEL s.r.o. Košice, Južná
trieda 74 - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Optická trasa 013KO Brehov
-0248KO Kraľovský Chlmec – 0297KO Leles – 0134KO Veľké Kapušany – 011KO
Sobrance, časť C Trasa v okrese Sobrance.
___________________________________________________________________________

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Na návrh Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, kterého zastupuje M-TEL s.r.o.
Košice, Južná trieda 74, začalo sa dňa 26.11.2018 územné konanie o umiestnení stavby: Optická
trasa 013KO Brehov -0248KO Kraľovský Chlmec – 0297KO Leles – 0134KO Veľké Kapušany –
011KO Sobrance, časť C Trasa v okrese Sobrance, líniová stavba,
katastrálne územie
Lekárovce, Bežovce, Jenkovce, Záhor, Tašuľa, Kristy, Porostov, Ostrov, Komárovce, Sobrance.
Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a
dotknutým orgánom štátnej správy dňa 28.11.2018 pod č. 2018/02086 – 2018/229.
Mesto Sobrance, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení a podľa ustanovenia § 2 písmena
e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), posúdilo predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené
dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia
vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

vyd á va

podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4

rozhodnutie o umiestnení stavby
Optická trasa 013KO Brehov -0248KO Kraľovský Chlmec – 0297KO Leles –
0134KO Veľké Kapušany – 011KO Sobrance, časť C Trasa v okrese Sobrance.
Trasa prechádza týmito parcelami C a E v jednotlivých katastrálnych územiach
k.ú. Lekárovce (831247):
Parcela C: 343, 1170/4, 356/3, 1308/1, 1309/9, 354/1, 281/2, 1309/8, 1152/2, 1229, 1170/2, 1151, 332,
344, 282, 280, 1309/10, 1305, 1309/1, 1309/4, 1309/3, 333, 283, 1226/1, 1150, 345, 346, 281/1, 1309/7,
1309/6, 1309/5, 1170/1, 1309/2, 354/2, 325
Parcela E: 4863/1, 3345, 2647, 1542, 3346, 1411, 1464, 1461, 4862, 1539, 1414/2, 4852/1, 1460,
412/2, 1412/1

k.ú. Bežovce (802867):
Parcela C: 1572, 1533/1, 1409, 1411/1, 1533/2, 1532, 1567, 1412, 1568, 1406, 1569, 1692/1, 1565,
587, 1426, 1576, 1582, 1427/2, 1420, 1584,

Parcela E: 6800, 1273, 1358, 6806, 6733, 6629, 6908/1, 1111/1, 1276, 6976/2, 1326, 1367,
6736, 1234, 1327/2, 6796, 6801, 6799/1, 6734, 6738, 6737, 1235, 6735, 6732, 6630, 1239,
1237, 1325,6731,1232/1,1274,1357,6631,1238,1232/2, 1275, 1356, 6797, 6798/1, 1236, 1233,
1355, 6971, 1458, 6953/1, 1460, 6948, 1464, 1467/1, 1456/2, 1984, 1983, 6950, 6974/2, 1454/2,
6987/1, 1459, 1453/2, 1455/2, 6952, 1883, 1466/1, 1465, 6987/3, 1463, 1604, 1982, 1981.

k.ú. Jenkovce (822744):
Parcela C: 614, 697, 1584
Parcela E: 311/6, 311/12, 311/3, 311/5, 311/18, 311/21, 311/23, 311/11, 311/16, 311/17, 311/20,
311/26, 311/2, 311/14, 311/15, 311/24, 311/29, 6952, 311/1, 311/19, 311/28, 311/4, 311/8, 311/9,
311/25, 311/10, 311/22, 311/27, 311/7, 311/13

k.ú. Záhor (871745):
Parcela C: 771, 770, 769,
Parcela E: 2251/3, 2658/1, 2251/1, 2658/2
k.ú. Tašuľa (862525):
Parcela C: 1493, 1342, 1354, 1355, 1341, 1344, 1353, 1384, 1416, 1413, 1305, 1345, 1347, 1352,
1411, 1526, 1357, 1532, 1289, 1348, 1356, 1412, 1509, 1343, 1505, 1502, 1534, 340, 1508, 1510,
1533, 1313, 1346, 1349
Parcela E: 439

k.ú. Kristy (829030):
Parcela C: 315/2, 349/1, 360, 374, 362/2, 385, 349/2, 351, 352
Parcela E: 718, 459/290, 459/101, 459/104, 459/217, 459/210, 459/289, 459/287, 459/286, 459/102,
459/105, 459/293, 459/214, 459/215, 459/216, 740, 459/298, 459/296, 459/285, 459/288, 459/99,
459/100, 459/299, 459/211, 459/212, 459/213, 308/29, 459/295, 459/291, 459/106, 459/300, 459/55
459/310, 459/297, 459/294, 459/292, 459/103

k.ú. Porostov (848620):
Parcela C: 1450, 1449, 462, 1245, 1243, 1241, 463, 1451, 1457, 509, 525, 1456, 456/2, 506, 1240,
1453, 461, 526, 464, 1458, 1455, 1454, 499, 1429, 516, 1034, 507, 508, 964, 511, 1452, 1315, 519,
1246, 1239, 512, 1316, 1248, 1244, 1242, 394, 1430, 1247
Parcela E: 420/1

k.ú. Ostrov (844586):
Parcela C: 391/1, 439, 379, 450, 429, 436, 453, 428, 394, 389/1, 385
Parcela E: 425, 427, 435, 453, 456, 460, 464, 467, 468, 476, 710, 500, 487, 263, 266, 274/2, 204,
233/17, 177/2, 177/3, 433, 444, 451, 457, 469, 479, 496, 486, 501, 505, 490, 491, 255, 261, 268,
233/18, 233/21, 233/22, 240, 178/7, 707, 438, 447, 454, 461, 506, 509, 494, 495, 252, 273, 211, 233/8,
233/19, 233/20, 233/24, 244, 178/11, 178/10, 708, 430, 446, 449, 458, 472, 484, 254, 265, 269, 270,
233/10, 720, 178/12, 424, 440, 441, 455, 465, 474, 480, 499, 503, 489, 492, 253, 251, 260, 262, 267,
272, 199, 239, 178/9, 426, 428, 429, 432, 437, 439, 443, 445, 450, 462, 463, 471, 475, 502, 512/1, 256,
233/11, 233/12, 420/1, 434, 436, 442, 459, 466, 470, 473, 477, 478, 481, 482, 483, 498, 488, 508, 257,
258, 259, 264, 271, 202, 200, 233/9, 235/1, 233/23, 245, 421, 431, 448, 452, 485, 497, 504, 507, 493,
203, 201

k.ú. Komárovce (826057):
Parcela C: 291/2, 343/8, 343/1, 343/5, 343/3, 352/1, 343/9, 343/6, 343/2,
Parcela E: 175/29, 171, 170/5, 170/4, 177/3, 175/32, 175/19, 170/8, 170/2, 173/2, 175/31, 175/30,
175/26, 172, 175/25, 170/6, 170/3, 176/2, 175/23, 170/1, 175/24, 175/21, 175/18, 173/1

k.ú. Sobrance (857190):
Parcela C: 483/161, 481/20, 483/5, 482/8, 1019/1, 481/18, 481/19, 483/1, 481/17, 497/2.
Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy medzi základňovými stanicami 0133 Brehov –
0248KO Kráľovský Chlmec – 0297KO Leles – 0134KO Veľké Kapušany a 0118KO Sobrance.
Projektovaná trasa je rozdelená do troch častí: časť A okres Trebišov, časť B okres Michalovce a časť C
okres Sobrance. Táto projektová dokumentácia rieši optickú trasu v časti C okres Sobrance.
Celková dĺžka zemných káblových trás ............................................................116000 m
Z toho v časti C – Trasa v okrese Sobrance .....................................................17140 m
Predmetom stavby je uloženie jednej AB HDPE rúry s priemerom 40mm s predinštalovanými
siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a dvoch rezervných HDPE rúr s priemerom 40mm.
Projektovaná trasa je v katastrálnom území obcí Lekárovce, Záhor, Bežovce, Jenkovce, Tašuľa,
Kristy, Porostov, Ostrov, Komárovce, Sobrance okres Sobrance.

Do položenej jednej HDPE rúry bude následne zafúknutý 24 vláknový optický mini kábel bez
opätovnej rozkopávky terénu.

TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
Cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy medzi základňovou stanicou 0133KO Brehov,
základňovou stanicou 0248KO Kráľovský Chlmec, základňovou stanicou 0297KO Leles, základňovou
stanicou 0134KO Veľké Kapušany a 0118KO Sobrance. Táto projektová dokumentácia rieši optickú
trasu v časti C v okrese Sobrance.
Projektovaná trasa časť C nadväzuje na trasu z časti B ukončenú na hranici okresu Michalovce
Sobrance v katastrálnom území Bajany. Trasa od hranice katastra Bajany pokračuje k štátnej ceste III.
triedy č.3754, ktorú prekrižuje podvŕtaním a pokračuje v trávnatom poraste smerom k rieke Uh. Trasa
ďalej pokračuje v katastrálnom území Lekárovce po poľnej ceste popri rieke Uh v úseku cca 1330m
a odbočuje doľava – riadené mikrotunelovanie rieky Uh v dlžke cca 110m. Trasa ďalej odbočuje
doprava, smerom k miestnej komunikácii v obci Lekárovce, kde odbočuje doľava, pokračuje po pravej
strane miestnej komunikácie a následne po pravej strane nespevnenej poľnej cesty v úseku cca
600m, kde odbočuje doprava popri súkromných záhradách (hranica KÚ Bežovce – Lekárovce) k št.
ceste III. tr.č.3754, ktorú prekrižuje podvŕtaním. Tu sa trasa delí na dva smery – krátka odbočka
pokračuje k stožiaru 0414KO Lekárovce.
Hlavná trasa pokračuje po pravej strane št. cesty III. tr.č.3754 (KÚ Bežovce) v úseku dlhom cca 360m
ku kanálu Veľké Revištia-Bežovce, kde odbočuje doprava a pokračuje po pravej strane vonkajšej päty
hrádze kanála v úseku cca 530m, kde podvŕtaním prekrižuje prítokový kanál a po cca 330m prekrižuje
ďalší prítokový kanál. Trasa pokračuje ďalej po pravej strane vonkajšej päty hrádze kanála v úseku
cca 630m, kde podvŕtaním prekrižuje štátnu cestu III. triedy č. 3807. Po prekrižovaní štátnej cesty
trasa pokračuje ďalej po pravej strane vonkajšej päty hrádze kanála v úseku cca 950m, kde zabočuje
doľava riadeným mikrotunelovaním kanála Veľké Revištia-Bežovce. Po riadenom pretlaku trasa
odbočuje doprava, podvŕtaním križuje Bežovský kanál a po jeho pravej strane pokračuje v úseku
dlhom cca 300m kde prekrižuje vodný kanál. Trasa ďalej pokračuje v úseku dlhom cca 820m k štátnej
ceste III. triedy č. 3754, ktorú križuje podvŕtaním. Trasa pokračuje po ľavej strane štátnej cesty III.
triedy č. 3754 v úseku cca 480m, kde križuje vodný kanál a pokračuje ďalej po ľavej strane štátnej
cesty v úseku dlhom cca 550m, kde podvŕtaním križuje ďalší kanál a zároveň vstupuje do
katastrálneho územia Jenkovce. Trasa pokračuje po ľavej strane štátnej cesty III. triedy č. 3754 v
úseku cca 850m, kde križuje vodný kanál a zároveň vstupuje do katastrálneho územia Tašuľa. Trasa
ďalej pokračuje po ľavej strane štátnej cesty III. triedy č.3808 v úseku cca 210m, kde križuje vodný
kanál, pokračuje ďalej kde po cca 200m odbočuje doľava smerom do obce Tašuľa, podvŕtaním
prekrižuje štátnu cestu III. triedy č.3808 a po jej pravej strane pokračuje až na začiatok obce Tašuľa. V
tomto bode trasa odbočuje doprava popri záhradách v úseku dlhom cca 190m kde zabočuje doprava
a pokračuje poza záhrady rodinných domov popri nespevnenej poľnej ceste v úseku cca 440m až k
miestnej nespevnenej komunikácii prichádzajúcej zo stredu obce z ľavej strany, ktorú križuje a
doprava pokračuje po jej ľavej strane. Po cca 140m bude trasa opäť križovať nespevnenú poľnú cestu
a pokračuje doľava po pravej strane nespevnenej poľnej cesty, kde po cca 360m odbočuje doprava. Z
tohto bodu trasa pokračuje po pravej strane kanála v úseku cca 600m, podvŕtaním križuje Jenkovský
kanál a odbočuje doľava, kde opäť križuje kanál. Po odbočke doprava po cca 85m trasa odbočuje
doľava, pokračuje po ľavej strane kanála (hranica katastrálnych území Tašuľa –Kristy) cca 850m kde
križuje Oľšinský kanál a vchádza na katastrálne územie Kristy. Trasa pokračuje severne po ľavej
strane kanála až k štátnej ceste III. triedy č.3743, ktorú podvŕtaním križuje spolu s kanálom. Trasa
pokračuje ďalej severne, vchádza do katastrálneho územia obce Porostov, vedie úzkym pásom
parcely č.511, odbočuje mierne doľava a pokračuje po ľavej strane kanála, kde ho po cca 480m
podvŕtaním križuje. Tu trasa pokračuje trávnatým porastom a po cca 320m križuje kanál, ďalej
pokračuje po ľavej strane kanála, po 800m opäť križuje kanál, ďalej pokračuje po ľavej strane kanála a
po cca 400m znova podvŕtaním križuje kanál. Teraz pokračuje po ľavej strane kanála cca 690m a po
odbočení doprava trasa križuje kanál a vchádza do katastrálneho územia obce Ostrov. Trasa ďalej
pokračuje po ľavej strane kanála (hranica katastrálnych území Ostrov – Porostov), po cca 640m

podvŕtaním križuje kanál, krátko odbočí doprava a smerom doľava pokračuje po ľavej strane kanála v
úseku dlhom cca 1200m západne od obce Ostrov k nespevnenej ceste, ktorú po krátkej odbočke
doľava a vzápätí doprava prekopaním križuje. Z tohto bodu trasa pokračuje po ľavej strane kanála cca
1400m až k spevnenej poľnej ceste, ktorú podvŕtaním prekrižuje a po jej ľavej strane pokračuje cca
400m smerom na Komárovce. Tu trasa odbočuje doľava a pokračuje smerom k vodnému kanálu
Veľké Revištia-Bežovce, kde zároveň vchádza na katastrálne územie obce Komárovce. Križovanie
kanála Veľké Revištia-Bežovce bude realizované riadeným mikrotunelovaním. Trasa pokračuje popri
oplotení poľnohospárskeho družstva, odbočuje doľava, a kopíruje súkromné poľnohodpodárske
parcely a vchádza do katastrálneho územia Sobrance. Tu trasa pokračuje poza záhrady v úseku
dlhom cca 350m a vchádza do intravilánu mesta Sobrance. Podvŕtaním križuje Tyršovu ulicu, vchádza
medzi garážami a obytným bytovým domom č.305-21. V zeleni pokračuje po pravej strane chodníka,
smerom doľava podvŕtaním prekrižuje chodník a následne Tyršovu ulicu, pokračuje v zeleni medzi
chodníkom a bytový domom. Po cca 120m smerom doľava dva krát križuje chodník a odbočením
doprava pokračuje v zeleni cca 90m a vchádza do bytového domu na ulici Školská č.288-4
k základňovej stanici 0118KO Sobrance, kde bude ukončená v novom ODF v existujúcom MW
kabinete.
Navrhovaná trasa je pokračovaním trasy cez okresy Trebišov a Michalovce riešených v samostatných
častiach A, B projektovej dokumentácie.
Trasa výkopu je navrhovaná v zeleni. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili
vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými
vedeniami inžinierskych sieti podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického
vybavenia.
Do výkopu sa uloží jedna HDPE rúra priemeru 40mm s predinštalovanými siedmimi
mikrotrubičkami 10/8mm a dve rezervné HDPE rúry s priemerom 40mm. Územie stavby je určené
trasou podľa špecifikácie v zadávacom dokumente tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese,
ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Objekt sa osadí podľa situácie osadenia stavieb, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskotočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Richard Nagy,
Južná trieda 74, Košice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny nesmú
byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v územnom konaní podľa § 75a,
ods. 2 stavebného zákona zodpovedá stavebník.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d) stavebného zákona, upravujúce požiadavky na
uskutočňovanie stavieb.
5. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3 stavebného zákona.
6. Pred začatím výkopových prác vytýčiť verejné rozvodné siete a zabezpečiť ich ochranu.
7. Pri realizácii stavby dôjde do styku a ku križovaniu s inými rozvodmi verejných rozvodných sietí.
Stavebník je povinný zapracovať do realizačnej dokumentácie všetky podklady rozvodov sietí. Pri
vypracovaní realizačnej dokumentácie q pri samotnej realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať
Platné STN a to najmä priestorová úprava vedení technického vybavenia STN 73 6005, STN 73 3050,
STN 73 3961 Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami.
8. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciach v platnom znení, hlavne § 66 týkajúci sa práv a povinnosti zriaďovateľa sietí k cudzím
nehnuteľnostiam a upovedomení o začatí výkopových prác vlastníkov a užívateľov nehnuteľností
dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred.

9. Pred realizáciou prípojok na inžinierske siete, pri ktorých je potrebná podvrtávka komunikácie je
stavebník povinný požiadať správcu komunikácie a súhlas k podvrtávke.
10. Po ukončení a odovzdaní stavby doloží stavebník správnemu orgánu porealizačné zameranie
skutočného uloženia vedenia optického kábla v tlačenej aj elektronickej forme.
11. Pri realizácii stavby je potrebné počínať si tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností
a majetku. V prípade poškodenia tieto uviesť do pôvodného stavu.
12. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich pozemku
alebo stavieb : neukladajú sa.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom dotyku
riešeného územia tak, aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované, resp. trvalo poškodené.
14. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66, ods. 3, písm. h, stavebného
zákona.
15. Stavebník je povinný nakladať so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby
v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a to najmä v súlade so zákonom č. 79/20015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ
Sobrance odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 01.03.2018 pod č. OU-SO-OSZP-2018/000175, OÚ
Sobrance odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 27.02.2018 pod č. OU-SO-OSZP-2018/000189, OÚ
Sobrance odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 20.02.2018 pod č. OU-SO-OSZP-2018/000178, VVS a.s.
Michalovce zo dňa 27.02.2018 pod č. 17132/2018/O, MDV SR Košice oblastný hygienik zo dňa
13.04.2018 pod č. 14423/2018/ÚVHR/28590, OR HaZZ Michalovce zo dňa 20.02.2018 pod č. ORHZMI1-188-003/2018, SPP – Distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 08.11.2018 pod č. TD/EX/4215/2018/Uh,
Krajský pamiatkový úrad Košice zo dňa 07.03.2018 pod č. KPUKE-2018/3972-2/18297/PS, Mesto
Sobrance zo dňa 15.02.2018 pod č. MSO-S2018/01025, Košický samosprávny kraj Košice zo dňa
20.06.2018 pod č. 4009/20018/OSM-18711, OÚ Michalovce odbor cestnej dopravy a PK zo dňa
20.03.2018 pod č. OU-MI-OCDPK-2018/006008-02, Správa ciest KSK Košice zo dňa 05.042018 pod
č. IU/2018/1000-2207, Hydromeliorácie š.p. Bratislava zo dňa 13.07.2018 pod č. 3427-2/120/2018,
SVP š.p. Košice zo dňa 20.03.2018 pod č. CS SVP OZ KE 594/2018/12, VSD a.s. Košice zo dňa
19.02.2018, pod č. 3470/2018, Eustream a.s. Bratislava zo dňa 02.03.2018 pod č. 84/2018, Obec
Porostov zo dňa 28.02.2018 pod č. 10/2018, Obec Záhor zo dňa 20.02.2018 pod č. 37/2018, Obec
Tašuľa zo dňa 23.02.2018 pod č. 18/2018, Obec Bežovce zo dňa 14.02.2018 pod č. 36/2018, Obec
Lekárovce zo dňa 20.02.2018 pod č. 28/2018, OÚ Michalovce pozemkový a lesný odbor zo dňa
02.03.2018 OU-MI-PLO-2018/006832, OR PZ Michalovce ODI zo dňa 16.02.2018 pod č. ORPZ-MIODI-40-029/2018.
17. V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pri nadzemných a podzemných vedeniach
elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov ani ohlásenie sa
nevyžaduje.
18. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti,
ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :
Pripomienkam a podmienkam účastníkov konania sa vyhovelo zapracovaním do podmienok
územného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 2 roky odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a
zistil, že jej umiestnenie na základe doložených vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani
životné prostredie neohrozuje.
Na návrh Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, ktorého zastupuje M-TEL s.r.o.
Košice, Južná trieda 74, začalo sa dňa 26.11.2018 územné konanie o umiestnení stavby: Optická
trasa 013KO Brehov - 0248KO Kraľovský Chlmec – 0297KO Leles – 0134KO Veľké Kapušany –
011KO Sobrance, časť C Trasa v okrese Sobrance, líniová stavba, katastrálne územie Lekárovce,
Bežovce, Jenkovce, Záhor, Tašuľa, Kristy, Porostov, Ostrov, Komárovce, Sobrance.
Začatie územného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 28.11.2018, zároveň bolo nariadené ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.12.2018. V konaní boli zabezpečené stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením
stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a
osobitnými predpismi nie sú neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania.
Svoje stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy a dotknutí účastníci konania : stanovisku OÚ
Sobrance odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 01.03.2018 pod č. OU-SO-OSZP-2018/000175, OÚ
Sobrance odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 27.02.2018 pod č. OU-SO-OSZP-2018/000189, OÚ
Sobrance odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 20.02.2018 pod č. OU-SO-OSZP-2018/000178, VVS a.s.
Michalovce zo dňa 27.02.2018 pod č. 17132/2018/O, MDV SR Košice oblastný hygienik zo dňa
13.04.2018 pod č. 14423/2018/ÚVHR/28590, OR HaZZ Michalovce zo dňa 20.02.2018 pod č. ORHZMI1-188-003/2018, SPP – Distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 08.11.2018 pod č. TD/EX/4215/2018/Uh,
Krajský pamiatkový úrad Košice zo dňa 07.03.2018 pod č. KPUKE-2018/3972-2/18297/PS, Mesto
Sobrance zo dňa 15.02.2018 pod č. MSO-S2018/01025, Košický samosprávny kraj Košice zo dňa
20.06.2018 pod č. 4009/20018/OSM-18711, OÚ Michalovce odbor cestnej dopravy a PK zo dňa
20.03.2018 pod č. OU-MI-OCDPK-2018/006008-02, Správa ciest KSK Košice zo dňa 05.042018 pod
č. IU/2018/1000-2207, Hydromeliorácie š.p. Bratislava zo dňa 13.07.2018 pod č. 3427-2/120/2018,
SVP š.p. Košice zo dňa 20.03.2018 pod č. CS SVP OZ KE 594/2018/12, VSD a.s. Košice zo dňa
19.02.2018, pod č. 3470/2018, Eustream a.s. Bratislava zo dňa 02.03.2018 pod č. 84/2018, Obec
Porostov zo dňa 28.02.2018 pod č. 10/2018, Obec Záhor zo dňa 20.02.2018 pod č. 37/2018, Obec
Tašuľa zo dňa 23.02.2018 pod č. 18/2018, Obec Bežovce zo dňa 14.02.2018 pod č. 36/2018, Obec
Lekárovce zo dňa 20.02.2018 pod č. 28/2018, OÚ Michalovce pozemkový a lesný odbor zo dňa
02.03.2018 OU-MI-PLO-2018/006832, OR PZ Michalovce ODI zo dňa 16.02.2018 pod č. ORPZ-MIODI-40-029/2018
Podmienky a pripomienky účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok územného
rozhodnutia.
Škonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej
stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky 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. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 100,- € bol zaplatený bankovým prevodom na účet Mesta
Sobrance v zmysle pol. 59 písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov.
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa ust. § 119 ods.1 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov určil Mesto Sobrance, ako príslušný stavebný úrad na
konania a vydanie príslušných rozhodnutí na predmetnú stavbu.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Toto rozhodnutie sa vydáva verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona.

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 tunajšiu obec – Mestský úrad Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z.).

Vybavuje : Paško

Ing. Pavol DŽURINA
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa :
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
Rozhodnutie sa doručuje :
1. Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8
2. M-TEL s.r.o. Košice, Južná trieda 74
3. Mesto Sobrance
4. Obec Lekárovce
5. Obec Záhor

6. Obec Bežovce
7. Obec Jenkovce
8. Obec Kristy
9. Obec Tašuľa
10. Obec Porostov
11. Obec Ostrov
12. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou (účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
vyvesením na úradnej tabuli a elektronickej tabuli jednotlivých obcí)

Na vedomie:
1. OÚ Michalovce, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. slobody 1
2. OÚ odbor starostlivosti o ŽP Sobrance, Tyršova 12
3. OR HaZZ Michalovce, Fr. Kráľa 21
4. VVS a.s. Michalovce, Hviezdoslavova 50
5. OÚ Michalovce, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. slobody 1
6. SPP – Distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b
7. VSD a.s. Košice, Mlynská 31
8. Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28
9. Hydromeliorácie Bratislava, Vrakunska 29
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25
11. OR PZ ODI Michalovce, J. Hollého 46
12. OÚ Michalovce, pozemkový a lesný úrad, S. Chalupku 18
13. Eustream a.s. Bratislava, Votrubova 11/A
14. SVP š.p.OZ Košice, Ďumbierska 14
15. Správa ciest KSK Košice, Nám. Maratónu mieru 1
16. KSK Košice, Nám. maratónu mieru 1
17. SPF Bratislava, Búdková 36
18. MDV SR Košice, oblastný hygienik, Štefánikova 50/A

Toto rozhodnutie sa vydáva verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Zvesené dňa :

