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Vec :   

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podľa § 39a  zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na stavbu „Metropolitná 

optická sieť Krompachy", umiestnenej na pozemkoch  v katastrálnom území mesta 

Krompachy žiadateľa  spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., Čarského 10, 040 01 Košice, 

zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 

040 23 Košice, IČO 36 171 786,   P. O. Box D-27, 042 07 Košice zo dňa 10.07.2015. 

___________________________________________________________________________  

 

 

O Z N Á M E N I E 
  

o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 

 

verejnou vyhláškou. 

 

 Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy ako vecne a územne 

príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 

v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 

 

o z n a m u j e 
 

občanom a právnickým osobám mesta Krompachy, ktorých vlastnícke, alebo iné práva 

k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, 

že dňa 10.07.2015 podal investor spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., Čarského 10, 040 01 

Košice, zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou Telekomunik s.r.o., 

Klimkovičova 12, 040 23 Košice, IČO 36 171 786, P. O. Box D-27, 042 07 Košice na 

tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 

stavby: „Metropolitná optická sieť Krompachy ". 
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Stavba rieši:  
Cieľom tejto investičnej akcie je vybudovanie metropolitnej optickej telekomunikačnej siete v 

meste Krompachy, prostredníctvom optických káblov zafúknutých do chráničiek. Táto optická 

prístupová sieť bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz vo vysokej 

kvalite (TV s vysokým rozlíšením, vysokorýchlostný internet, telefón). Investorom tejto stavby 

je ANTÍK Telecom s.r.o. 

Návrh výstavby metropolitnej optickej siete je nasledovný: 
Bod napojenia danej stavby je v areáli Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice. Z tohto 

miesta sa stavba vetví smerom na sever, kde napája obytné domy a smerom na juh. Tu sa napojí 

pri škole na ul. SNP na trasu stavby „Digitálne učivo na dosah, časť Bystrany - Krompachy". V 

tejto trase prejde až na ul. Mauerovu, kde sa napoja všetky obytné domy. Obytné domy budú 

napojené výkopom do zelene. Vetva od ul. Trangusovej napája obytné domy pozdĺž ulice 

Lorencovej a pokračuje v spoločnej trase spoločnosti NETIQ. Takto sa trasa dostane na sídlisko 

Juh, kde napojí v spoločnej trase obytné domy. Úsek cez vodný tok Slovinský potok navrhujeme 

preklenúť v chráničke upnutej na existujúcom mostnom telese. Celú stavbu investične 

zabezpečuje ANTÍK Telecom s.r.o. Košice. Navrhovaná sieť bude vybudovaná pomocou 

chráničiek, do ktorých budú zafúknuté optické káble. Chráničky budú vo voľnom teréne uložené 

vo výkope širokom 0,3m hlbokom 0,6m. V miestach križovania budovaných telekomunikačných   

vedení   s   existujúcimi   inžinierskymi   sieťami sa navrhuje použiť chráničky (FD rúry). Pri 

križovaní a súbehu s týmito sieťami bude dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 

6005. Proti poškodeniu budú multirúry a HDPE rúry chránené výstražnou fóliou. 

Pred začatím výkopových prác budú správcovia podzemných inžinierskych sietí požiadaní o ich 

presné vytýčenie. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu. 

Navrhovaná trasa výkopov je znázornená na priložených polohopisných výkresoch č. 2/1, 2/2, 

2/3 a 2/4. Mapa širších vzťahov je znázornená na výkrese č. l/l. 

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.. 

Budovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri 

realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich 

stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy 

drevín ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti 

prírody do pôvodného stavu. 

 

                     Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

 

           Účastníkom konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane 

susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným územným rozhodnutím dotknuté, oznamuje 

Mesto Krompachy stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 

ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o zvlášť rozsiahlu stavbu, s veľkým počtom 

účastníkov konania. Podľa  ust. § 26 správneho poriadku a v náväznosti na ust. § 36 ods. l 

stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň: 

 

17.8.2015 (pondelok)  so stretnutím na Mestskom úrade v Krompachoch, 

Námestie slobody 1, o 09.00 hod vo veľkej zasadačke.  
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         Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia zakreslená v prehľadových výkresoch 

v projektovej dokumentácie spracovanej zodpovedným projektantom: Ing. Štefanom Šipošom, 

autorizovaným stavebným inžinierom oprávnenie SKSI č. 1865 * Z * A2 so zakreslením predmetu 

územného konania. 

 

P o u č e n i e : 

Podklady územného rozhodnutia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na spoločnom obecnom úrade v 

Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v pondelok až piatok v úradných hodinách od 

7,30 - 12,00 hod. a od 13,00 - 15,00 hod. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a 

pripomienky k návrhu uplatniť na spoločnom obecnom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 

1, Krompachy v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tejto verejnej vyhlášky. K pripomienkam a 

námietkam, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené pri prejednávaní územno plánovacej 

dokumentácie sa neprihliada. Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží 

jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

    

 

                                                                                            Ing. Iveta Rušinová, v.r. 

  primátorka mesta 

 

 

  

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 29.7.2015      Sňaté dňa:  

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

2. Úrad KSK, Odbor dopravy a poz. kom., Námestie Maratónu mieru 1, Košice 

3. Okresný úrad, Od. star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

4. Okresný úrad, Od. CO a krízového riadenia, Štefánikovo námestie 1,  Spišská Nová Ves 

5. Okresný úrad, Od. cest. dopravy a PK, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves                   

7. Min. obrany SR,  Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 
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8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 

9. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

11. Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

12. Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

13. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 

14. UPC Slovensko, s.r.o , Tech. Oddelenie, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava,   

15. Správa ciest KSK,  Správa a údržba, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

16. Bytové družstvo SNV, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

17. Ekover s.r.o, Maurerova 51, 053 42 Krompachy 

18. Termokomplex s.r.o., Hlavná 42, 053 42 Krompachy 

19. SVP, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

20. Kromsat s.r.o. Poštová 2, 053 42 Krompachy 

21. Netiq s.r.o., Oľšavka 40, 05361 Spišské Vlachy 

22. EcoLED Solution a.s., Zámocka 40, 811 01 Bratislava 

23. Okresný úrad, Odbor poz. a lesný, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

24. ŽSR, Správa telekom. a zabezp. techniky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 

25. ŽSR, Správa železničných tratí a stavieb, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,  

26. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 

27.  Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  

29. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. SMaRR , 053 42 Krompachy 

30. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. výstavby TSaŽP,  053 42 Krompachy 

31. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 

32. Kovohuty a.s., 29. augusta 586, 05342 Krompachy,  

33. Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice 

34. Spoločný obecný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

 

       

   

 

  

 

 

 


