
 
 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2020/52701-Ha  V Michalovciach 29.4.2020  
Vybavuje 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Viliam Hakoš 
056/6864278 
viliam.hakos@msumi.sk 

   

 

 

OZNÁMENIE 
ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA 

 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
ktorého zastupuje Telco, s.r.o., M.R.Štefánika 60/2368, 075 01  Trebišov 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 3.3.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

OK_MVSR OR PZ, Michalovce, Jána Hollého 46 - revízia 

na pozemku register "C" parc. č. 295/3, 295/2, 153 v katastrálnom území Michalovce. Uvedeným dňom bolo 
začaté územné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

- Cieľom tejto investičnej akcie Spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ako multimedialného operátora, je 
vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť, ktorá bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých 
služieb naraz, vo vysokej kvalite . 

- Bod napojenia na jestvujúcu sieť Slovak Telekom, a.s. je  z  POBD:MICH:UZHO:167-8  na ul. Užhorodská 
167/8 . 

- Navrhovaná trasa sa začína od jestvujúcej POBD:MICH:UZHO:167-8  (PODB- Primárný distribučný bod)  
pokračuje  v jestvujúcej multirúre DB 4x5_1 až po jestvujúcu koncovku 77MTK2, odkiaľ  trasa  
navrhovaného kábla pokračuje voľným výkopom až k budove MVSR OR PZ na  ul. J. Hollého č. 46  
uložením multirúry  DB 4x7/4mm , pokračuje  v budove po stúpačke  na 2. Poschodie do technickej 
miestnosti č. 232, kde sa ukončí na ODF ORMPV 19" 1U v jestvujúcej kábelovej skrini RD MPLS 19". 
Celková trasa výkopu cca 120m. 

- Do takto vytvorenej mikrotrubičkovej trasy od POBD:MICH:UZHO:167-8   po technickú miestnosť  v 
budove MVSR OR PZ sa zafúkne 12vl. optický vláknový zväzok , ktorý sa ukončí v Technickej miestnosti  
na  ODF  ORMPV 1U 19" 24vl. na konektoroch SC/APC.   

- Pred začiatkom práce kontaktovať pracovníka na MVSR OR PZ Michalovce  p. Martina Timu č.t.f.  

- 0905785992. 

- Trasa výkopu ( viď výkres č. 1.) bude vedená zväčša v nespevnených  plochách, keď bude možné v trasách 
existujúcich metalických káblov využitím jestvujúcich chráničiek,  prípadne nové časti budú vedené  po 
nehnuteľnostiach mesta Michalovce.  

- Zväzky trubičiek budú vo voľnom teréne uložené vo výkope širokom 0,25m  hlbokom  0,8m ( pre 
plánované parkovisko) a nad nimi vo výkope bude umiestnená výstražná fólia.  

- Križovanie so spevnenými plochami (chodníky) sa vykoná strojným pretláčaním v hĺbke 0,8 m bez 
porušenia povrchu s uložením potrebného počtu zväzkov trubičiek do chráničky.   

-  Výkop ryhy bude situovaný v intraviláne mesta Michalovce tak , aby bol výkop vzdialený od kmeňa 
stromu min 2,5m . Trasa výkopu bude po uložení infraštruktúry daná do pôvodného stavu.  

- Celkový priebeh navrhovanej trasy optického kábla je znázornený na výkrese. 
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- V miestach križovania budovaných telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi sieťami 

navrhujeme použiť korugované chráničky priemer  FD DN110/95. Pri križovaní a súbehu s týmito sieťami 
bude dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005.          

- Počas výkopových prác je potrebné zohľadniť pôvodné terénne úpravy a výsadbu, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Po ukončení prác terén dať do pôvodného stavu.    

- Pri realizácii stavby bude plne rešpektovaná vyhláška MV SR č. 399/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č.532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 444/2007 Z. z.       

- Pred začatím výkopových prác budú správcovia podzemných inžinierskych sietí požiadaní o ich presné 
vytýčenie. 

 

 Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a 
organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-
plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania v predmetnej veci. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do 

7  pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia; 

 

Dôležité upozornenie! 

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu, s ktorým súvisia aj opatrenia ústredných krízových orgánov 
a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, stavebný úrad poskytne projektovú dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie so súhlasom spracovateľa projektovej dokumentácie a so súhlasom navrhovateľa 
všetkým účastníkom, ktorí o to požiadajú v elektronickej forme tj. vo formáte *.pdf súbor. Tieto 
opatrenia boli prijaté pre zamedzenie stretávania sa väčšiemu počtu osôb. V prípade, že účastník konania 
nemá možnosť komunikácie prostredníctvom emailu, stavebný úrad poskytne k nahliadnutiu kompletný 
spisový materiál v zmysle správneho zákona a v zmysle stavebného zákona na stavebnom úrade, za 
podmienky, že si telefonicky dohodne presný dátum a čas nahliadnutia s príslušným pracovníkom a za 
podmienok (ochranné rúško, rukavice, vlastné pero). Nazeranie nemôže byť v prítomnosti inej osoby ale 
samostatne (právny zástupca, rodinný príslušníci a pod.) Pri tomto konaní je potrebné rešpektovať 
prítomnosť dozorujúcich pracovníkov mestskej alebo štátnej polície (meranie teploty a povinná 
hygienizácia).    

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť písomne najneskôr do vyššie uvedeného termínu, 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. 

 

Poučenie: 

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť 
ich doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

Ing. Zdenko Vasiľ 
prednosta MsÚ 
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta/obce/ na dobu 15 dní. 

 

 

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

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania sú oboznámení o začatí územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods.4 stavebného 
zákona (na úradnej tabuli Mesta Michalovce, na elektronickej tabuli Mesta Michalovce www.michalovce.sk 
1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
2. Telco, s.r.o., M.R.Štefánika 60/2368, 075 01  Trebišov 
3. Mesto Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Nám. sloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

  
dotknuté orgány 
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oddelenie oblastného hygienika Košice, 
Štefánikova 50/A, 040 00  Košice 
6. Mesto Michalovce  - Odbor V,MRaŽP referát ÚP, Námestie osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
7. Mesto Michalovce - Cestný správny orgán, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
8. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 
9. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 2 
10. Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Košice, odd. telekom. služieb, Kuzmányho 8, 041 02  Košice 
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01  Košice 
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
14. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
17. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09  Bratislava 
18. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01  Michalovce 
19. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01  Košice 
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce 
21. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01  Košice 
22. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Nám. Slobody 1, 071 01  Michalovce 
23. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 01  Michalovce 
24. Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 108, 071 01  Michalovce 
25. ELTODO SK a.s., Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava 
26. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 
27. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01  Košice 
28. DOMSPRÁV s. r. o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova  44, 071 01  Michalovce 

  
na vedomie 
29. Alžbeta Dimiterová, Tyršovo nábrežie 9, 040 01  Košice 
 

 

 


