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V Michalovciach 19.12.2018

OZNÁMENIE
K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV
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"), posúdil
stavebné úpravy, ktoré dňa 24.8.2018 ohlásil
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorú zastupuje Telekomunik, s. r. o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto posúdenia podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, že
nemá námietky
proti uskutočneniu stavebných úprav na stavbe:
Močarany - rekonštrukcia nadzemného vedenia Slovak Telekomu
Michalovce, Močarianska
(ďalej len "stavba") na pozemkoch na, ktorých je umiestnená stavba telekomunikačného vedenia v časti Mesta
Michalovce Močarany na ul. Močarianska, Krasnovská a J. Barč – Ivana v k. ú. Močarany.

Stavba obsahuje:
-

výmena nefunkčného vzdušného metalického vedenia za nové funkčné metalické vedenie, výmena
(existujúcich poškodených) podpier stĺpového vedenia

Stavebný úrad nepovoľuje: doplnenie optického vedenia na exitujúce vzdušné vedenie a podperné body
Toto oznámenie nenahrádza povolenie realizácie doplnenia nového vzdušného vedenia a doplnenia stĺpov
káblovej siete. V ohlásení stavebných úprav stavebník uvádza, že Zákon o el. komunikáciách nerozlišuje pojem
„metalický“ a „optický“ kábel. V technickej správe dodanej k ohláseniu je uvedené, že dôjde k „výmene“
nefunkčného vzdušného vedenia za funkčné vedenie, čo je v súlade so stanoviskom Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky č. 20310/20118/SEKPS/52854-M zo dňa 30.7.2018. V predmetnom stanovisku
je tiež uvádzané, že „ponechanie pôvodného vedenia je prípustné len pri rekonštrukciách alebo výmene
existujúcich vedení“ tzn. pokiaľ sa kábel vymieňa tzv. „kus za kus“. Realizáciu nového vedenia resp. doplnenia
je teda zmena stavby. Doplnenie podperných bodov tiež možno považovať za zmenu stavby nakoľko je nutné
prihladiať na Zákon č. 460/1992 (Ústava Slovenskej republiky), druhá hlava, čl. 20, ods. č. 4 kde je ustanovené
nútené obmedzenie vlastníckeho práva na základe zákona (podľa stavebného zákona a zákona o el.
komunikáciach „iné právo“). Podľa stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky zo dňa 7.12.2015 stavby zasahuje do vlastníckeho práva iných osôb a aj vzhľadom na
vyššie uvedené, je nutné nové vedenie realizovať až na základe územného rozhodnutia v zmysle stavebného
zákona a príslušných vykonávacích vyhlášok. Pre predmetné územie stavebný úrad dňa 4.4.2018 pod č. spisu V2017/45642-Pe vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu INS FTTH MI MICH Polygon 9.
Predmetným rozhodnutím bolo povolené umiestnenie optickej prístupovej siete pre celú ulicu Močarany. Pre
doplnenie optickej telekomunikačnej siete je preto podľa vyššie uvedeného požiadať stavebný úrad o zmenu
územného rozhodnutia.
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Poučenie:
Upozorňujeme Vás, že svojpomocne môžete stavbu uvedenú v ohlásení zrealizovať len vtedy, ak zabezpečíte
podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona jej primerané technické vybavenie a odborný dozor nad jej
uskutočňovaním.
Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutie, stanovisko, vyjadrenie, súhlas, posúdenie, prípadne iné opatrenie
dotknutého orgánu štátnej správy vyžadované osobitným predpisom. Stavebník je povinný dodržať pri
uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné STN.
Stavebné úpravy budú realizované dodávateľsky; dodávateľ stavebných prác bude vybraný vo výberovom
konaní.
Stavebník môže začať uskutočňovať stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie
stavieb.
Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na
použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43 f, stavebného zákona.
Stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavebných úprav neboli poškodené susedné
nehnuteľnosti a zariadenia.
Stavebné úpravy budú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Štefan Šipoš,
Telekomunik s.r.o., P.O: Box D-27, 042 07 Košice podľa vyššie uvedeného rozsahu.
Zakazuje sa zhromažďovať a uskladňovať odpad na verejných priestranstvách.
Správny poplatok bol vyrubený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo
výške 80 € a bol zaplatený do pokladne Mesta Michalovce.

Viliam Z A H O R Č Á K
primátor mesta

Príloha:
-

overený jednoduchý situačný náčrt

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.
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Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Telekomunik, s. r. o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice
2. vlastníci nehnuteľností, ktorý majú vlastnícke alebo iné právo právo k pozemkom a stavbam na vyššie
uvedenom území (ulica Močarianská, Krasnovská, J. Barč – Ivana) oboznámení prostredníctvom verejnej
vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Mesta Michalovce a na el. úradnej tabuli Mesta Michalovce na
www.michalovce.sk.
dotknuté orgány
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
6. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
7. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
8. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
9. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce
10. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
11. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
na vedomie
12. Ing. Štefan Šipoš, Telekomunik s.r.o., P.O: Box D-27, 042 07 Košice

