
Obec Drienica 
Obecný úrad Drienica, Drienica 168, 083 01,  Drienica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. 88/2021 - 252/Mt                                                                       V Sabinove, dňa  30.09.2021 
 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
                                                            (verejná vyhláška) 
 

 

           Dňa 15.04.2021 podala firma: M-TEL s. r. o., Južná trieda 74, 040 01, Košice 

zastupujúc firmu: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08, Bratislava na tunajšom úrade 

žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS Drienica 1109KO“ 

umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1475/9, 1475/1 a pozemkoch KN-E parc. č. 876/7, 

885, 886, 891/1, 915/1 katastrálne územie Drienica. 

 

          Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  

stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil 

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a  na základe toho podľa § 39  a § 39a  stavebného 

zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva 

 

r o z h o d n u t i e 

 

o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS Drienica 1109KO“ umiestnená na pozemkoch KN-C 

parc. č. 1475/9, 1475/1 a pozemkoch KN-E parc. č. 876/7, 885, 886, 891/1, 915/1 katastrálne 

územie Drienica, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia. 

    

         Pre umiestnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1475/9, 1475/1 

a pozemkoch KN-E parc. č. 876/7, 885, 886, 891/1, 915/1 katastrálne územie Drienica 

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Richard Nagy.  

 

2. Účel stavby- pripojenie existujúcej základňovej stanice Orange Drienica 1109KO 

umiestnenej na parcele č. 1475/9 k. ú. Drienica na  optickú infraštruktúru verejnej 

elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej 

elektronickej komunikačnej služby. 
 

3. Lokalita navrhovanej líniovej stavby:  pozemkoch KN-C parc. č. 1475/9, 1475/1 

a pozemkoch KN-E parc. č. 876/7, 885, 886, 891/1, 915/1 katastrálne územie Drienica 

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese. 

 

4. Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia a platným 

územným plánom obce Drienica. 



 

5. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje 

žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky. 
 

6. Celková dĺžka zemných káblových trás: 750m.  
                                                                                                      

7. Ak pri stavebných prácach dôjde k odkrytiu nečakávaného archeologického nálezu je 

nálezca povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť uvedenú skutočnosť 

Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 

nepoškodil alebo nezničil. 

 

8. Po ukončení prác uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. 
 

9. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový 

systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného 

súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení 

stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť. 

 

10. Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie inžinierskych sietí, pri 

predpokladanom stretnutí a pri križovaní podzemných rozvodov je nutné vykonať ručný 

výkop. 

 

11. Pozemky dotknuté výstavbou po realizácií prác uvedie stavebník do pôvodného stavu 

na vlastné náklady. 

 

12. Stavebník do 30dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva vlastníka 

nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je povinný doložiť uzatvorenú dohodu o 

náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena 

do katastra nehnuteľností na základe porealizačného zamerania. 

 

13. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým spôsobom, aby nedošlo 

k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd. 

 

      Stavebník je povinný dodržať opatrenia počas výstavby 

 

      Ovzdušie: 

 

• Pri činnostiach pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky 

dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií 

 

Hluk 

 

• Zabezpečiť . aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku 

vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň 

• Na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich 

pravidelnú údržbu a kontrolu 

 

 

 

 



Vody a vodohospodárske diela: 

 

• Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali 

kvalitu povrchových a podzemných vôd 

• Pracovníci na stavbe budú využívať mobilné sociálne zariadenia 

 

14. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu) 

nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácií, resp. v prípadoch znečistenia, 

toto bolo okamžite odstránené stavebníkom. 
 

15. Do konania bolo doložené stanovisko Ministerstva obrany Slovenkej republiky, 

Úrad správy majetku štátu Agentúra správy majetku Kutuzovova 8, 832 47, 

Bratislava pod č. ASMdpV-8-228/2021 zo dňa 04/2021 ktorý konštatuje: Po posúdení 

predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby 

„F2BTS Drienica 1109K0". V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné ani 

nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

 

16. Do konania bolo doložené stanovisko Ministerstva vnútra Slovenkej republiky, 

Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 

01, Prešov pod č. CPPO-OTS-2021/000047-262 zo dňa 17.03.2021 ktorý konštatuje: Na 

základe Vašej žiadosti týmto zasielame stanovisko, že k umiestneniu a realizácii stavby 

„F2BTS Drienica 1109KO“ z hľadiska Oddelenia telekomunikačných služieb Centra 

podpory Prešov (OTS CP PO) a nami sledovaných záujmov nemáme pripomienky. 

Uvedené vyjadrenie je výhradne stanoviskom nášho útvaru a to z hľadiska existencie 

zariadení elektronickej komunikácie MV SR (podzemných vedení alebo zariadení 

rádiovej komunikácie) v správe OTS CP PO v predmetnom záujmovom území 

výstavby, resp. možného vplyvu výstavby na ich prevádzku. Nenahrádza stanoviská 

iných zložiek MV SR, napr. z hľadiska dopravy, vlastníckych vzťahov k dotknutým 

pozemkom a podobne. 

 

17. Do konania bolo doložené stanovisko Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 

080 01, Prešov pod č. KPLIP0-2021/5594-2/18677/Ha zo dňa 11.03.2021 ktorý 

konštatuje: Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „KPÚ Prešov" a „tunajší úrad") 

podľa § 30 ods, 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „F2BT5 

Drienica 1109KO• v k. ú. Drienica s nasledujúcou podmienkou: 

 

• Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 

50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 

 

18. Do konania bolo doložené stanovisko OU Prešov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie pod č. OU-SB-OSZP1-2021/016450-004 zo dňa 24.05.2021 ktorý 

konštatuje: Navrhovaná činnosť- zemná prípojka ,,F2BTS Drienica 1109KO“ v k.ú. 

Drienica, ktorá bude situovaná v CHVÚ Čergov, nebude mať významný vplyv na 

priaznivý stav druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov a na jeho integritu, 

či už samostatne alebo v kombinácii s iným planom alebo projektom. Navrhovaná 

činnosť podľa predloženého opisu v zmysle vyššie uvedeného nie je prípadom pre 



vykonanie posudzovania jej vplyvov na životné prostredie podľa ustanovenia § 18 ods. 

1 písm. g) zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

19. Do konania bolo doložené stanovisko OU Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie pod č. OU-SB-OSZP-2021/001069-004 zo dňa 13.07.2021 ktorý 

konštatuje: Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude realizovaná v území, 

v ktorom sú evidované vyššie uvedené záujmy štátnej ochrany prírody, je potrebné 

prísne dodržať naše podmienky: 

 

• Požadujeme, aby výkopové práce boli vykonávané ručne a pôdny kryt bol upravený 

do pôvodného stavu. 

 

• Stavbu realizovať mimo hniezdne obdobie v čase 1,3 do 31.7. kalendárneho roka 

z dôvodu minimalizácie možných vplyvov z výkopových prác na druhy, ktoré 

hniezdia v lese.  

 

20. Do konania bolo doložené stanovisko OU Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, ŠSOH pod č. OU-SB-OSZP-2021/001744-002 zo dňa 30.04.2021 ktorý 

konštatuje: Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad 

Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je 

možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 

 

• So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

a vyhlášky MŽP SR č. 365ú2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

 

• V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie 

odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi 

v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

• Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. 

 

• Zhromažďovať odpady utriedene podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny 

odpadu druh 17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 

v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho 

vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu. 

 

• Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení 

potrebných povolení na takéto využitie zeminy. 

 

• Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob 

nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach. 

 

 



21. Do konania bolo doložené stanovisko OU Sabinov, odbor krízového riadenia, pod č. 

OU-SB-OSZP-2021/002385-002 zo dňa 16.06.2021 ktorý konštatuje: Okresný úrad 

Sabinov k uvedenému riešeniu z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí 

s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie telekomunikačnej stavby ,,F2BTS 

Drienica 1109KO“ v . k. ú. obce Drienica. 

 

22. Do konania bolo doložené stanovisko OU Sabinov, Pozemkový a lesný odbor, 

oddelenie lesného hospodárstva, pod č. OU-PO-PLO2-2021/016884-2/ŠI zo dňa 

21.04.2021 ktorý konštatuje: Na základe uvedeného OU PO PLO OLH súhlasí 

s umiestnením stavby na parcelách podľa predloženej žiadosti za dodržania 

nasledovných podmienok, ktoré žiadame uviesť v písomnom vyhotovení územného 

rozhodnutia: 

 

• V priebehu výstavby a prevádzkovania stavby zabezpečiť dôslednú ochranu 

okolitých lesných pozemkov pred poškodením podľa ustanovenia § 5 zákona č. 

326/2005 z. z. o lesoch v z. n. p. a vykonávať opatrenia na zamedzenie vzniku 

škôd na okolitých lesných pozemkoch. 

 

• Stavebník bude v plnom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vznikli alebo 

vzniknú na objekte, ako aj pozemku ( z titulu padania lístia, suchých konárov 

prípadne stromov za pôsobnosti vyšších vplyvov- vietor, voda z okolitých 

porastov). 

 

• Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch 

v z. n. p. (zákaz niektorých činností). V prípade potreby udelenia ďalšej 

výnimky z § 31 ods. 1 zákona o lesoch požiadať príslušný orgán štátnej správy 

LH v dostatočnom časovom predstihu a s predpísanými náležitosťami o vydanie 

rozhodnutia. 

 

• V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o lesoch ak na zaistenie bezpečnosti 

osôb a majetku bude zo strany majiteľa nehnuteľnosti vyžadovaná zmena 

v spôsobe hospodárenia na priľahlých lesných pozemkoch tak len za 

predpokladu vyplatenia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 35 

zákona č. 326/2005 z. z. o lesoch v z. n. p. 

 

• Stavebník musí pred začatím výstavby požiadať užívateľa a obhospodarovateľa 

lesných pozemkov o vyjadrenie a dohodnúť podmienky realizácie stavby. 

Následne v priebehu výstavby dodržiavať všetky podmienky, ktoré budú 

dohodnuté a dané. Súčasťou povolenia realizácie stavby orgánom štátnej správy 

lesného hospodárstva je aj súhlasné stanovisko užívateľa a obhospodarovateľa 

lesných pozemkov, ktoré stavebník doručí na orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva. Podmienky v ňom musia byť dodržané. 

 

23. Do konania bolo doložené stanovisko Mestské lesy Sabinov, s. r. o., námestie slobody 

57, 083 01, Sabinov, pod č. 25/2021 zo dňa 14.04.2021 ktorý konštatuje: Po opätovnom 

zameraní trasy pripojenia (marec/2021), ktorá prechádza k. ú. Obce Drienica parcelami 

typu E: 874, 875, 876/7, 884, 885, 891/1 a typu C: 1475/9 v dĺžke 750m, a vypracovaní 

novej technickej správy (marec/2021), ktorá zohľadňuje všetky naše pripomienky 

vznesené počas zamerania trasy v teréne, nemáme nove požiadavky a s realizáciou 

stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme. 



24. Do konania bolo doložené stanovisko Obce Drienica pod č. DRC-2021/054-OCÚ-002 

zo dňa 29.03.2021 ktorá konštatuje: Obec súhlasí s uložením siete F2BTS Drienica 

1109KO podľa predloženej dokumentácie. Žiadame stavebníka a stavebný dozor, aby 

pri výkopových prácach kontroloval hĺbku uloženia siete, dodržiavanie normy STN 

a iných ustanovení platných pre uloženie sietí. 

 

25. Do konania bolo doložené stanovisko Mesta Sabinov pod č. 530/2021/SU 15363/2021 

zo dňa 18.05.2021 ktorá konštatuje: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie 

predmetnej stavby Mesto Sabinov, Mestský úrad súhlasí s vydaním územného 

rozhodnutia s nasledovnými podmienkami: 

 

• S umiestnením navrhovaného optického vedenia na parcely k. ú. Drienica, 

parcely typu E: CKN č. 874, 875, 876/7, 884, 885, 891/1, 915/1 a typu C: č. 

1475/9 vo vlastníctve mesta Sabinov podľa LV č. 863, súhlasíme za podmienky 

doriešenia majetko-právnych  vzťahov (napr. zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena) najneskôr do doby vydania územného rozhodnutia. 

Náklady súvisiace s geodetickými prácami a s vysporiadaním pozemkov 

uhrádza v plnej výške žiadateľ. 

 

• Dodržať stanovisko spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s. r. o., Námestie slobody 

57, 083 01, Sabinov, ktorá je správcom dotknutého územia. Citujem stanovisko 

Mestských lesov Sabinov s. r. o.: Po opätovnom zameraní trasy pripojenia 

(marec 2021ň ktorá prechádza k. ú. Drienica parcelami typu E: 874/875, 876/7, 

884, 885, 891/1 a typu C: 1475/9 v dĺžke 750m, a vypracovaní novej technickej 

správy (marec) 2021, ktorá zohľadňuje všetky naše pripomienky vznesené počas 

zamerania trasy v teréne, nemáme nové požiadavky a s realizáciou stavby podľa 

predloženej dokumentácie súhlasíme. 

 

• Križovanie lesných ciest a zvážnic dreva bude realizované prekopaním do hĺbky 

150 cm s uložením chráničky presahujúcej 3,0m na každú stranu lesnej cesty 

a zvážnice dreva. 

 

• Miesto rozkopávky po usadení zásypu ( po 30 dňoch) vyhrabať a vyrovnať 

s okolitým terénom. 

 

• V prípade plánovaného použitia mechanizmov pri realizovaní výkopov je 

potrebné o to požiadať súhlas obvodný úrad životného prostredia vzhľadom na 

skutočnosť, že navrhovaná trasa stavby prechádza cez SKCHVU 052 Natura 

2000 Chránené vtáčie územie Čergov. Súhlasné stanovisko je potrebné doložiť 

k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. 

 

• Pri použití mechanizmov pri realizovaní stavby je nutné výkop vyhrabať 

a vyrovnať s okolitým terénom rovnako je potrebné zasypať, vyhrabať 

a vyrovnať s okolitým terénom poškodenie terénu výmoli a cestami po 

mechanizmoch. 

 

 

 

 



26. Do konania bolo doložené stanovisko SPP Distribúcia pod č. TD/NS/0172/2021/Lo zo 

dňa 12.03.2021 ktorá konštatuje: SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa 

ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, Zákon o energetike“) súhlasí 

s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
 

• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, 

je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 

zaslať na adresu: ŠPP- 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 100m 

 

• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 

SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred 

zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác 

upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu 

(SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynarenského zariadenia uložiť podľa ustanovenií 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000 eur. 

 

• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činnosti 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 1 

m na každú stranu od obrysu nízkotlakého ( ďalej ako NTL) plynovodu 

a strednotlakého ( ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m 

od obrysu vysokotlakého ( ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom 

vytýčení týchto planárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia 

strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, 

a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. 

 

• Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú 

stranu od obrysu STL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 

1,50m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne , je stavebník 

povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením ( a ak ku križovanie 

nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť 

plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie 

priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu 

http://www.spp-distribúcia.sk/
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trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska 

 

• V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu 

od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne 

ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, 

stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu 

a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác 

 

• Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných 

kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu 

je zakázané. 

 

• Ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenské zariadenie, je 

stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D ( p. 

Jozef Lukáč, email jozef.lukacpp-distribucia.sk) 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. 

 

• Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 

siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

 

• Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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. Nedodržaniu tejto 

povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku 

verejnosti. 

 

• 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 

sankciu vo výške 300 až 150 000 eur. Poškodením plynárenského zariadenia 

môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona 

č. 300/2005 Z. z. Tresný zákon. 

 

• Stavebník je povinný pri realizácii 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 (TPP) 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 zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, 

kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

 

• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských 

zariadení umiestňovať stavby. 
 

27. Do konania bolo doložené stanovisko VVS, a. s., závod Prešov  pod č. 18429/2021/O 

zo dňa 19.03.2021 ktorá konštatuje: S vydaním územného rozhodnutia stavby podľa 

predloženej PD pre úsek v k. ú. Drienica s hľadiska nami sledovaných záujmov 

súhlasíme bez pripomienok. 
 

28. Do konania bolo doložené stanovisko VSD, a. s.  pod č. 4777/2021 zo dňa 22.03.2021 

ktorá konštatuje: Oznamujeme Vám, že vo Vami vyznačenej záujmovej oblasti, sa 

nenachádzajú žiadne podzemné a nadzemné rozvody v správe VSD, a. s. 
 

29. Do konania bolo doložené stanovisko Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, 

Bratislava zo dňa 31.03.2021 pod č. 6612109255 ktorý konštatuje: dôjde do styku so 

sieťami elektronických komunikácii ( ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a. 

s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
 

• 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 v prípade ak zistil, že jeho 

zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telecom a. 

s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať 

spoločnosť Slovak Telecom a. s. na stanovenie konkretných podmienok ochrany 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou 

sieti Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551 

 



• V zmysle § 66 ods. 7. zákona č. 351/2011 z. z o elektronických komunikáciách 

sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. 

Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

 

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 z. z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 

zrealizovať prekládku SEK. 

 

• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 

figurovať podmienka společnosti Slovak Telecom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadeni. 

 

• V prípade ak Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, 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. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach 

v platnom znení. 

 

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou 

z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí 

platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

 

• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

polohy sek spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a Digi Slovakia, s. r. o. na povrch 

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 

zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, radiové 

trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 

• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telecom a. s. a DIGI Slovakia, s. r. 

o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej 

cez internetovú aplikáciu na stránke: www.telecom.sk/ vyjadrenia. 

 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecne podmienky ochrany Sek, ktoré 

tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

 

• 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. 

 

• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánujeme napojiť 

nehnuteľnosti na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je 
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potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 

prípojku. 

 

• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie 

dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosť požiadať o vytýčenie. 

 
30. Do konania bolo doložené stanovisko Slovanet, a. s. zo dňa 19.04.2021 ktorý 

konštatuje: v lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti 

Slovanet a. s. Slovanet a. s. nemá pripomienky k predmetnej dokumentácii. 

 

31. Do konania bolo doložené stanovisko Antik telecom s.r.o. zo dňa 09.04.2021 pod č. 

284/03/2021 ktorý konštatuje: v uvedenej záujmovej oblasti sa naše podzemné vedenia 

nenachádzajú. 

 
32. Do konania bolo doložené stanovisko NASES zo dňa 12.03.2021 pod č. 330-2021/1-

2169 ktorý konštatuje: Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentura 

pre sieťové a elektronické služby (ďalej len ,,Nases“) dáva nasledovné stanovisko: 

Podĺa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú 

telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 

 
33. Do konania bolo doložené stanovisko Sitel s.r.o. zo dňa 05.05.2021 pod č. 210309-

0529 ktorý konštatuje: vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS 

v majetku/správe Sitel s.r.o. 

 
34. Do konania bolo doložené stanovisko O2 Slovakia zo dňa 08.03.2021 pod č. 1109KO 

ktorý konštatuje: V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia 

v správe O2 Slovakia s. r. o. K predloženej projektovej dokumentácie nemáme 

pripomienky. S vydaním ÚR- SP súhlasíme. 

 
35. Do konania bolo doložené stanovisko SEPS, a.s. zo dňa 11.03.2021 pod č. 

PS/2021/003279 ktorý konštatuje: Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej 

prenosovej sústavy 400 kv a 220kV Vám oznamujeme, že stavbou ,,F2BTS Drienica 

1109 KO“ k.ú. obce Drienica nie sú dotknuté existrujúce, ani plánované zariadenia 

Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava, preto k uvedenej stavbe 

nemáme prípomienky. 

 
36. Do konania bolo doložené stanovisko UPC Broadband Slovakia, s.r.o. zo dňa 

08.03.2021 pod č. PS/2021/003279 ktorý konštatuje: Po prehodnotení našich 

mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných 

vedení nášho Káblového Distr. Systému KDS. Vo vyznačenej oblasti nie sú uložené 

naše KDS. K uvedenej stavbe nemáme pripomienky.  

 
37. Do konania bolo doložené stanovisko Swan KE, s. r. o. zo dňa 23.03.2021 pod č. 

IK/139/2021 ktorý konštatuje: spoločnosť SWAN KE, s. r. o., Nám. osloboditeľov 3/A, 

Košice ako vlastník optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie 

k existencii podzemných a nadzemných sietí a k územnému konaniu stavby: ,,F2BTS 

Drienica 1109KO oznamuje, že optická sieť našej spoločnosti sa nenachádza 

v záujmovom území. 

 
 



 
38. Do konania bolo doložené stanovisko ELTODO, a. s. zo dňa 09.04.2021 pod č. 

190421/PJ ktorý konštatuje: Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú 

v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami 

vyznačenej lokalite) nenachádza. Prevádzkovateľ IC SANET súhlasí s vydaním 

územného a stavebného rozhodnutia. 

 

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

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

  Dňa 15.04.2021 podala firma: M-TEL s. r. o., Južná trieda 74, 040 01, Košice 

zastupujúc firmu: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08, Bratislava na tunajšom úrade 

žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS Drienica 1109KO“ 

umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1475/9, 1475/1 a pozemkoch KN-E parc. č. 876/7, 

885, 886, 891/1, 915/1 katastrálne územie Drienica. 

 

             Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania 

a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním oznámením č. 88/2021-252/Mt zo 

dňa 16.08.2021, ktoré sa konalo dňa  31.08.2021 na Obecnom úrade v Drienici.             

 

           Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  

stavebného zákona, podľa § 3 ods 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zosúladil stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na 

základe výsledkov z ústneho pojednávania, ktoré sa konalo 31.08.2021 na Obecnom úrade 

v Drienici podľa § 39  a § 39a  stavebného zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že 

umiestnenie stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.  

 

 

P o u č e n i e : 

 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Obecnom úrade v Drienici. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Igor Birčák 

                                                                                                                 starosta obce 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce: 

 

Vyvesené:                                          Zvesené:                                      Pečiatka: 

 

 
 


