
OBEC  MYSLINA 

066 01 Humenné 

Číslo : Ocú-My-2022/96                                                                   Myslina,  dňa  25.7. 2022                                                                                    

Verejná vyhláška 

Vec: Rozhodnutie o  vydaní stavebného povolenia podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

     Obec Myslina, začala z vlastného podnetu  konanie o povolení stavby „Pokračovanie s výstavbou 

miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina" na pozemku parcele  č.KNC 

313  v k.ú.Myslina- líniová stavba  ako príslušný správny orgán a špeciálny  stavebný  úrad  pre   

miestne  komunikácie  a účelové komunikácie, podľa §  3a ods. 4 zákona č.  135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon), v  znení neskorších zmien a doplnkov, v úplnom znení  

zák.č. 193/1997 Z.z.  a podľa §  2 písm. a)  ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o  prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné  celky a § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle §  120 ods.1 zákona č.  50/1976 Zb. 

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

prerokoval žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi 

účastníkmi konania. 

      Po preskúmaní  žiadosti podľa § 62  zákona číslo 5O/l976 Zb.v platnom znení  a na základe  § 66 

stavebného  zákona, stavebný úrad rozhodol takto:          

p o v o ľ u j e 

žiadateľovi Obci Myslina stavbu: „Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava 

verejného priestranstva v obci Myslina" na pozemku parcele  č.KNC 313  v k.ú.Myslina- líniová 

stavba. 

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

01.Stavba sa uskutoční  podľa predloženej  projektovej dokumentácie  vypracovanej 

Ing.Hamaďáková overenej v  stavebnom konaní,    ktoré  je  súčasťou  tohto  rozhodnutia  bez  zmien  

a doplnkov.    Prípadné   zmeny  sa   nesmú  uskutočniť   bez  predchádzajúceho    povolenia 

stavebného úradu. 

02.Stavba  pozostáva  z  : výstavby  chodníka v dĺžke 117,6m 

03.Osadenie stavby musí byť zo strany stavebníka dodržané. Stavebník    je povinný dať si stavbu 

vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické    a  kartografické práce. 

04.Pri uskutočňovaní  stavby musia byť  dodržané predpisy, týkajúce    sa bezpečnosti práce a 

hygienické predpisy, najmä dbať o ochranu    zdravia osôb na stavenisku. 

05.Pri  stavbe  budú  dodržané  všeobecné  technické  požiadavky na    uskutočňovanie  stavieb a  

príslušné technické  normy, všeobecne    zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných 

výrobkov. 

06.Stavebné  práce  môže  vykonávať  iba  fyzická  osoba,  ktorá má    požadovanú odbornú 

kvalifikáciu 

07.Na uskutočnenie stavby možno  použiť iba stavebný výrobok, ktorý    je  podľa osobitných  

predpisov vhodný  na použitie  v stavbe na   zamýšľaný účel. 

08. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním 

najmä na §14 ods.l zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu z prác vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 



organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom 

štádiu vykonávajú. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo 

zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na 

mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad 

inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo 

v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovajú 

doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi, v prípade, že na stavbe bude 

vykonávané kolaudačné konanie, žiadateľ o vykonanie konania o povolení k užívaniu stavby predloží 

ku kolaudácii stavby doklady, ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi na uvedenej stavbe. 

Upozorňujeme, že za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri demolácii 

komunikácie zodpovedná osoba plní povinnosti podľa §14 o zákona o odpadoch, zodpovedná osoba 

je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 

rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina 

a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely 

výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

09.Pred začatím  stavby požiada stavebník  o vytýčenie existujúcich    podzemných  inžinierskych 

sietí,  ktoré je  potrebné rešpektovať    a  chrániť pred  poškodením.  Výkopové  práce v  ochrannom 

pásme    inžinierskych sietí budú vykonávané ručne podľa pokynov správcov    sietí. 

10. SKYNET : Pred začatím výkopových prác je nutné dať vytýčiť trasu našich optických sieti. 

Akékoľvek zemné práce bližšie ako 1,5m od osi trasy vykonať len ručne, dodržiavať opatrnosť v 

celom ochrannom pásme. Dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. a 

platnej STN 73 6005. Odkryté vedenia je nutné zabezpečiť proti preveseniu, alebo poškodeniu. 

Pred zásypom je potrebné prizvať nášho zodpovedného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k 

poškodeniu vedení. 

11. VVS a.s., Humenné: 

1. V záujmovom území, k.ú Myslina sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (rozvodné potrubie 

verejného vodovodu PVC DllOmm, prívodné potrubie verejného vodovodu PVC D225mm, verejná 

kanalizácia PVC DN315mm, tlakové potrubie PVC DN11Omm) v správe a prevádzkovej údržbe 

našej spoločnosti, tak ako je informatívne zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u. 

-V roku 2022 je naplánovaná realizácia investičnej akcie - prepojenie PE DllOmm, tak ako je 

informatívne zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u. Zakreslenie sietí má výhradne informatívny 

a orientačný charakter. 

-Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie inžinierskych sieti pre účely presného umiestnenia a 

realizácie stavby alebo výkonu iných činností. 

-Verejná kanalizácia v obci Myslina je dimenzovaná len na odvádzanie splaškových odpadových vôd, 

dažďové vody nesmú byť odvádzané do verejnej kanalizácie. 

- Nakoľko vo Vami predloženej situácii nie sú zakreslené inžinierske siete v správe a  

prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, na základe vytýčenia priamo v teréne prac. VVS a.s., z tohto 

dôvodu nie je možné určiť presný počet miest kolízií navrhovanej stavby s ochrannými pásmami 

podzemných inžinierskych sieti v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. - Na základe 

objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom 

území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777). 

- V záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky pre 

jednotlivé objekty (napr. rodinné, bytové domy, prevádzkové stavby,...), ktoré nie sú v správe 

YVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. Minimálne krytie 

vodovodných prípojok musí byť dodržané. 

- zmysle ON 75 5411 - Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2m od osi potrubia 

na obidve strany. V zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad 



kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané 

ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácii. 

- V zmysle § 19 zákona 442/2002 Z.z. v znení neskorších noviel žiadame rešpektovať ochranné 

pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej 

vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií do priemeru DN 500 vrátane. 

Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa 

nevymedzuje. 

- pásmach ochrany je zakázané: 

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 

kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

- vysádzať trvalé porasty, 

- umiestňovať skládky, 

- vykonávať terénne úpravy 

Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia. 

- Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a 

realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a 

zhoršili prístup k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácií. 

- Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomere 

šachty,) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§19 ods.7, § 27 ods.4, ods. 5 zákona č. 

442/2002 Z.z.). 

- Ak v rámci predmetnej stavby dôjde úpravami k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v 

miestach trás inžinierskych sieti v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, YYS, a.s. 

si vyhradzuje právo zásahu a úprav do týchto plôch za účelom zisťovania a odstraňovania 

porúch, vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, verejnej kanalizácie. 

- Žiadame dodržať minimálne a maximálne krytie verejného vodovodu v zmysle normy STN 

75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí. 

-Prihliadajúc na stiesnené pomery, po vytýčení inžinierskych sieti v správe a prevádzkovej údržbe 

našej spoločnosti v riešenom území, požadujeme, aby zhotoviteľ stavby technické riešenie 

kolízneho úseku s verejným vodovodom, prípadne verejnou kanalizáciou odsúhlasil na tvare miesta 

s vopred prizvaným pracovníkom VVS a.s. (kontakt: vedúci VaK HS Humenné - p. Haluska 

057/7870520). 

-Počas prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a.s. závod Humenné, ktorý svojím 

podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (kontakt: vedúci HS 

VaK Humenné - p. Haluska). 

-K odvedeniu zrážkových vôd: Žiadame, aby bolo v povolení určené, kde budú odvádzané zrážkové 

vody zo spevnených plôch. 

12.Stavebník  je  povinný  počas  realizácie  stavby viesť stavebný    denník,  do   ktorého  sa  zapisujú  

všetky   dôležité  údaje  o    stavebných  prácach, o  vykonávaní štátneho  stavebného dohľadu,    

štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod.    Stavebný denník  vedie stavebník 

od prvého  dňa prípravných prác    až do skončenia stavebných prác  a je možné ho nahradiť 

záznamom    min. 1 x za 7 dní. 

13.Stavba musí byť úplne dokončená do 07/2027. 

14.Stavebník  pri začatí  stavby musí  ju označiť  štítkom " Stavba    povolená ....,  dňa ..., pod číslom  

... , termín začatia  ... , termín ukončenia ..., na viditeľnom mieste .    Stavebník je povinný oznámiť 

stavebnému úradu začatie stavby. 

15.Stavbu  bude  vykonávať: odb. firma určená výberovým konaním.    V zmysle  § 62 ods.1/ písm.d) 

stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému  úradu  do  15  dní  po  ukončení výberového 



konania   zhotoviteľa  stavby, meno  a adresu  osoby, ktorá  v tejto firme  bude vykonávať funkciu 

stavbyvedúceho. 

16.Za vedenie, vykonávanie stavby bude zodpovedať stavbyvedúci.    Stavbyvedúci organizuje, riadi 

a koordinuje stavebné práce a iné    činnosti na  stavenisku a na stavbe  a vedie o nich  evidenciu v    

stavebnom denníku. 

17. SPP a.s. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk 

(časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 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 plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení  

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 

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 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po 

predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských 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 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, 

iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie 

ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a 

taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

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

plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 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, 

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: 

jozef.lukac@sppdistribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 

podsypú a obsypú 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, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/


-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, nedodržanie 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 pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže 

dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného 

činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo 

§ 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácií 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 bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

18. 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. 

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:Miroslav 

Gnip, +421902197906. 

 -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 ods. 10 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 Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 

projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

 -V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, 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 povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách 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 spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako 

sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa 

na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK společností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej 

doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, 0902197906 

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné 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 

Slovák Telekom, a.s. 

 -Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 -Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie  

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

 1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovák Telekom,a.s. 

 -Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

 -Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 -Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,  -

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené  -

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

 -Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)  -Aby 

boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a  

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

 -Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 -Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129 



 -Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia 

vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie teľ káblov je 

toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

 3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 

podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

19.Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 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. 

20.SVP š.p., Oznámiť začatie prác, neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu, 

neohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

21.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - bez námietok. 

22.Stavebné povolenie  stráca platnosť, ak do  troch rokov odo dňa,   keď nadobudlo právnu moc, sa 

so stavbou nezačne. 

23.Stavebník  je  povinný  po  skončení  stavby  požiadať príslušný    stavebný úrad o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavebník doloží okrem iných dokladov, certifikáty    

preukázania zhody,  resp. platné technické  osvedčenia na všetky    stavebné  výrobky   použité  na  

stavbe,   geodetické  zameranie    skutočného  stavu, a stavebný denník k nahliadnutiu. 

O d ô v o d n e n i e 

     Obec Myslina, ako špeciálny stavebný úrad v stavebnom  konaní preskúmal  žiadosť stavebníka   

z hľadísk uvedených v ust. § 62 a 64 stavebného zákona. 

  Stavebný úrad oznámil začatie  konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej 

správy verejnou vyhláškou a určil lehotu na podanie námietok a pripomienok  do 7 dní od doručenia 

oznámenia. V uvedenej lehote neboli doručené žiadne  námietky. 

     Stavebný úrad v stavebnom  konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk  uvedených  v  

ustanoveniach  §  62  stavebného  zákona a zistil,  že uskutočnením  stavby  nie  sú obmedzené  alebo 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. 

     K  projektovej  dokumentácii   sa  vyjadrili  dotknuté  orgány štátnej správy a organizácie,  ktorí 

so stavbou  súhlasili. Ich pripomienky a  stanoviská sú zapracované do podmienok rozhodnutia.      

Pozemky  sú  v  evidencii  katastra  nehnuteľností  vedené ako zastavené plochy a nádvoria, ostatné 

plochy.      Dokumentácia stavby je spracovaná podľa príslušných ustanovení stavebného  zákona  -  

§   47  Všeobecné  technické  požiadavky  na navrhovanie stavieb a vyhl. č.  453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona  -  §  9 vyhlášky a podľa podmienok územného 

rozhodnutia. 

     Stavebný  úrad v  priebehu konania  nezistil dôvody,  ktoré by bránili povoleniu stavby. 

                           

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v 

lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Obec Myslina. 

Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 

správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Okresnému  úradu v Prešove.  

http://www.telekom.sk/


Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní 

riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.  

 

                                                                          Helena Podolinská,  starostka obce 

                              

Rozhodnutie sa vyvesí na dobu  15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu v 

obci. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa:  28.07.2022                                                              Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis 

Na vedomie: 

1. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,81  7 62 Bratislava 

3. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 

4. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

6. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné 

7. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

9. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 

  10.VVS , a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné 

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

  12.SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava 

  13.Sky Net Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné 


