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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou TELCO
s.r.o., M. R. Štefánika 2368/60, 075 01 Trebišov - rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„TV_VTR Veľká Tŕňa, F2BTS“
ROZHODNUTIE
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou TELCO
s.r.o., M. R. Štefánika 2368/60, 075 01 Trebišov podala dňa 30.07.2020 návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „TV_VTR Veľká Tŕňa, F2BTS“ na pozemkoch
líniová stavba v katastrálnych územiach Čerhov a Veľká Tŕňa.
Obec Veľká Tŕňa, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný
zákon“/ posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská dotknutých
orgánov a dotknutých organizácií a prerokoval námietky a vyhodnotil vyjadrenia účastníkov
konania postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Na základe toho podľa § 39 a § 39a
stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva
územné

rozhodnutie

o umiestnení stavby: „TV_VTR Veľká Tŕňa, F2BTS“ na pozemkoch líniová stavba
v katastrálnych územiach Čerhov a Veľká Tŕňa.
Popis stavby:
Projektovaná stavba sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Veľká Tŕňa a Čerhov.
Cieľom tejto akcie je vybudovať prepojenie optickým káblom zosilňovaciu stanicu (ZS) a
rádioreléový (RR) bod Veľká Tŕňa TV_VTR umiestnený na jestvujúcom telekomunikačnom
stožiari v k. ú. Veľká Tŕňa. Navrhovaná trasa sa začína od jestvujúcej podzemnej siete Slovak
Telekom v mieste existujúcej optickej spojky č. OS05 na parc. č. 896 v k. ú. Čerhov pre
existujúcu ZS a RR TV_VTR Veľká Tŕňa stožiar v k. ú. Veľká Tŕňa. Predmetná optická
spojka OS05 bude v rámci výstavby F2BTS zmenená na deliacu DOS 05. Od DOS 05 bude v
trase jestvujúceho vedenia smerom do obce Čerhov urobený výkop v dĺžke cca 130 m. V tejto
časti trasa križuje nadzemné VVN južným smerom v poli až po hranicu lesa v dĺžke cca 100
m. Pri vstupe do lesného pozemku trasa súčasne vstupuje na parc. č. KNC 988/1 v k. ú. Veľká
Tŕňa. Ďalej trasa pokračuje na hranici ochranného pásma VVN v lesnom (odlesnenom)
pozemku v dĺžke cca 600 m. Na úrovni ZS a RR bodu trasa odbočuje západným smerom k ZS
a RR bodu v dĺžke cca 65 m. Trasa je ukončená na parcele č. KNC 988/2, na ktorej je
umiestnená ZS. Vo výkope bude uložený zväzok trubičiek DB 4x 12/8 mm a 1x HDPE rúra

40 mm č.1. Do trubičky č.1 bude zafúknutý optický 12 vláknový kábel. Kábel bude ukončený
v ZS na nový ODF konektormi SC/APC.
Projektované kapacity:


dĺžka optickej trasy 920 m

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky :
1.
2.
3.

4.

Stavba bude na pozemkoch umiestnená v súlade so situačným plánom, ktorý bol
schválený v tomto konaní a je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Pri projektovaní dodržať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.
Dodržať podmienky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky zo dňa 14.11.2019 pod č. 11215/2019-72051746/2019:
- Požaduje, aby v následnom konaní orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o
vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov boli rešpektované podmienky (list č.
464/2019 z 13.06.2019) správcu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ktorým sú
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Sobrance.
Dodržať podmienky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance
zo dňa 13.06.2020 pod č. 464/2019 23698/2019-103:
- rešpektovať ustanovenia zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. a zákona o ochrane prírody
a krajiny č. 543/2002 Z.z.,
- stavba bude realizovaná na lesných pozemkov zemným káblovím vedením pričom
káblové vedenie bude uložené v minimálnej hĺbke 1,2 m,
- lesné pozemky, na ktorých bude realizovaná stavba musia byť pred vydaním
stavebného rozhodnutia dočasne vyňaté z plnenia funkcie lesa (rozhodnutím orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva),
- na lesné pozemky, vo vlastníctve štátu uzatvorí investor stavby so správcom
pozemkov nájomnú zmluvu (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí
pozemkov a pred vydaním stavebného rozhodnutia),
- na lesné pozemky trvalo obmedzené vo využívaní (v dôsledku ochranného pásma
podľa zákona 351/2011 Z.z.) uzatvorí investor so správcom pozemkov po realizácii
stavby zmluvu o zriadení vecného bremena za odplatu,
- za vzniknuté škody na zariadeniach žiadateľa, investora alebo dodávateľa stavby
spôsobené okolitým porastom, pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou
pohromou nenesie štátny podnik Lesy Slovenskej republiky B. Bystrica
zodpovednosť,
- nebudú spôsobované škody na okolitých lesných porastoch a lesných cestách (v
prípade vzniku škôd si tieto bude štátny podnik LSR uplatňovať u investora) a nebude
obmedzená hospodárska činnosť nášho podniku,
- pri križovaní trasy stavby s lesnou cestou bude trasa kábla uložená v predpísanej
chráničke, označená povrchovým značením a lesná cesta bude vrátená do pôvodného
stavu,
- dodržať bezpečnostné opatrenia na zamedzenie úniku PHM a iných škodlivých látok
negatívnym dopadom na životné prostredie,
- v prípade výrubu drevnej hmoty patrí správcovi lesných pozemkov náhrada podľa § 35
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (dohodu uzatvorí investor so správcom LP pred
vydaním rozhodnutia o vyňatí pozemku z plnenia funkcie lesa) a drevná hmota z
predčasnej likvidácie porastov patrí správcovi pozemku, odlesnenie vykoná OZ
Sobrance na náklady žiadateľa,
- začiatok a harmonogram prác a pohyb pracovných mechanizmov oznámiť v predstihu
na OZ.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dodržať podmienky Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie zo
dňa 18.09.2018 pod č. OU-TV-OSZP-2018/010061-002:
- dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom
a odpadom z demolácií,
- stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží
doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou
stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Dodržať podmienky Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie zo
dňa 17.09.2018 pod č. OU-TV-OSZP-2018/010075-2:
- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu resp. súbehu s vodnými
stavbami (vodovod, kanalizácia) alebo vodným tokom je potrebné prejednať spôsob
ich realizácie s ich správcami, vlastníkmi resp. užívateľmi a dodržať ich podmienky.
Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 08.10.2018 pod č.
KPUKE-2018/18289-2/76779/PS:
- Stavba je plánovaná na území, kde sa v minulosti našlo väčšie množstvo
archeologických nálezov. Dotknutý orgán žiada v dvojtýždennom časovom predstihu
oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu, a to písomne alebo e-mailom.
- 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.
Dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 01.06.2020 pod č.
TD/NS/0142/2020/Lö.
Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa
10.02.2021 pod č. 6612103550.
Dodržať podmienky VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice zo dňa 15.02.2021 pod č.
2195/2021.
Dodržať podmienky Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru
804/1, 075 01 Trebišov zo dňa 04.02.2021 pod č. OU-TV-PLO-2021/002281.
Dodržať podmienky VVS, a.s. Závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov zo
dňa 10.6.2020 pod č. 62818/2020.
V prípade výrubu vzrastlých stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm meranom vo
výške 130 cm od terénu, alebo krovitého porastu rastúceho na rozlohe nad 10 m2 je
potrebné požiadať o súhlas k ich výrubu príslušný orgán životného prostredia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky 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.

ODÔVODNENIE
Dňa 30.07.2020 podal navrhovateľ - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
zastúpená spoločnosťou TELCO s.r.o., M. R. Štefánika 2368/60, 075 01 Trebišov - návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „TV_VTR Veľká Tŕňa, F2BTS“ na
pozemkoch líniová stavba v katastrálnych územiach Čerhov a Veľká Tŕňa. K návrhu bola
priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Keďže návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia líniovej stavby,
Obec Veľká Tŕňa, dňa 17.08.2020 vyzvala navrhovateľa o doplnenie podkladov návrhu
a súčasne územné konanie prerušila rozhodnutím. Dňa 17.09.2020 navrhovateľ doplnil
podklady. Nakoľko doplnenie nebolo úplné, stavebný úrad opätovne vyzval navrhovateľa
o doplnenie podkladov k návrhu a súčasne územné konanie prerušila rozhodnutím.
Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad dňa 15.12.2020 oznámil podľa § 36
stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania,
dotknutým orgánom a dotknutým organizáciám. K návrhu boli predložené písomné
stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých organizácií. 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.
Nakoľko v priebehu konania niektoré predložené vyjadrenia stratili platnosť, Obec Veľká
Tŕňa, dňa 25.01.2021 vyzvala navrhovateľa o doplnenie návrhu a súčasne územné konanie
prerušila rozhodnutím. Dňa 15.02.2021 navrhovateľ doplnil podklady.
Stanoviská dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia. Po dopracovaní podania stavebný úrad v uskutočnenom
konaní 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 neohrozuje životné prostredie.
Správny poplatok vo výške 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov bol zaplatený do pokladne obecného úradu vo Veľkej Tŕni dňa 30.07.2020.

POUČENIE
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na stavebný úrad – Obec Veľká Tŕňa. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých 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 obcí: Veľká Tŕňa, Čerhov. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Helena Kavčáková
starosta obce

Oznámenie sa doručí:
1. TELCO s.r.o., M. R. Štefánika 2368/60, 075 01 Trebišov
2. Obec Veľká Tŕňa, Hlavná ulica 122/3, 076 82 Veľká Tŕňa
3. Obec Čerhov, Čerhov 100, 076 81 Čerhov
4. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú dotknuté
Na vedomie:
5. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie,
Továrenská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24
6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66
Bratislava
7. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov
8. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01
Sobrance
9. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01
Trebišov
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu,
oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

15. VVS, a.s. Závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, IČO: 36570460

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 23.02.2021

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Dátum zvesenia:

