
 OBEC  LIESKOVEC 

067 45 Topoľovka 
Číslo: OCÚ-10/2022-TA/14                                                                              Lieskovec, dňa  6.10.2022 

                                                                                        

ROZHODNUTIE 

o umiestnení stavby 
 

     Obec Lieskovec začala  na  základe žiadosti SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 

01 Humenné územné konanie o umiestnení  stavby “Rozšírenie regionálnej optickej siete-

pripojenie obce Lieskove" na parc.č.KNC-líniová stavba  v k.ú.Lieskovec, Myslina. 

     Obec Lieskovec , ako príslušný správny orgán a  stavebný úrad podľa §-u  ll7 zák.č. 5O/l976 Zb.  

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

návrh  stavebníka,  na  vydanie  územného rozhodnutia  o  umiestnení  stavby. 

    Stavebný úrad preskúmal  návrh  podľa §-u 37 a  § 38 stavebného zákona, zosúladil  stanoviská 

uplatnené dotknutými  orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. 

 

     Na  základe toho  stavebný úrad  podľa §-u  32 písm. a), § 39 a 39a   stavebného  zákona   vydáva  

pre   stavebníka  

                                             rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

“Rozšírenie regionálnej optickej siete-pripojenie obce Lieskovec" na parc.č.KNC -

líniová stavba v k.ú. Lieskovec, Myslina, podľa zakreslenia na situácii projektovej 

dokumentácie pre stavebníka SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné . 

 

Pre  umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby stanovuje  stavebný úrad tieto podmienky: 

 
01.Stavba bude umiestnená na  pozemku podľa situácie PD vypracovanej Ing.Felc, ktorá   tvorí 
neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu. 
02.Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného zamerania 

podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o   

zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 

vedenia.  

03.Rozsah stavby: vybudovanie optickej siete,  uloženie dvoch multirúr s predinštalovanými štyrmi 

mikrotrubičkami. Dĺžka optickej siete je 5800mm .  

04. Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na 

doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.  

05.Prístup k stavbe bude z obecnej  komunikácie.  

06.Skladovacie    plochy   pre    výstavbu   zabezpečí    stavebník    v  priestoroch stavby.  Sociálne 

zariadenie  pre pracovníkov    počas  výstavby  zabezpečí   stavebník  v  priestoroch  stavby.  Prísun 

stavebného materiálu   bude po štátnych cestách. 

07.Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukazaním 

najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu zo stavebných 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 (zneškodnenie) iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Za 

nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri prípadnej demolácii, rekonštrukcii komunikácie je 

zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na demoláciu, rekonštrukciu 

 



 komunikácie a 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. 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 zo stavby. 

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. V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi žiadame tieto 

podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávatelia budú práce 

vykonávať.  

08.VSD: Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej trasy regionálnej optickej siete, 

vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV), VVN (do 

110kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste, transformačné stanice a nadzemné NN 

vedenia. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: (1) Na ochranu 

zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti 

zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na 

zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 

vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných 

vodičov je pri napätí a) od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných 

priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre 

zavesené káblové vedenie 1 m, b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, Ochranné pásmo zaveseného 

káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 

okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, b) vysádzať 

a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 

presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou 

izoláciou, d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce 

bezpečnosť osôb a majetku, f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a 

spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo 

vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 

zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. Vlastník 

nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 

prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 

m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje 

od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú 

rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia 

žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená 

uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať 

bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku 

s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú 

napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. V prípade zemných prác 

v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež 

aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia 

žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa  

 

 



 

platných STN. Trasu výkopu pre pokládku chráničiek - HDPE viesť min. 1 m od základov 

podperných bodov vzdušného el. vedenia.  

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

zákon/ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.                                            

10.Z hľadiska ochrany vodných pomerov predmetnú stavbu je možno uskutočniť za splnenia 

nasledovných podmienok: 1.Dôjde ku križovaniu vodných tokov - na uskutočnenie stavby vo vodách 

a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnejsprávy v zmysle ust. § 27 ods. 

1 písm. a) vodného zákona. Tento súhlas bude podkladom na konanie podľa osobitných predpisov 

(konanie o umiestnení stavby). K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodných 

tokov. 2.V prípade potreby výrubu stromov a krov, tvoriacich brehový porast vodných tokov, je 

potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na výrub v zmysle ust. § 23 ods. 1 písm.a) vodného 

zákona. Podľa § 73 ods.17 vodného zákona je orgán štátnej vodnejsprávy dotknutým orgánom v 

konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad a toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov  

11.Slovak Telekom,a.s.: 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 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,+421 57 7767620 

 -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 zadanej cez internetovú 

aplikáciu.   

- 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. 

12.VVS a.s.: 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). Najneskôr 

p r ed  z ača t í m  r ea l i z ác i e  s t avb y j e  i nv es to r  p ov in n ý p ož i adať  o  p r es n é  

v yt ýčen i e  i nž in i e r s k ych  s i e t i  v  sp r áv e  a  p r ev ádzk ov e j  ú d ržb e  n aš e i  

s po lo čno s t i .  Upozorňujeme na skutočnosť, že navrhovaná trasa optickej siete viackrát križuje 

vodovodnú a kanalizačnú sieť v správe VVS, a.s., prípadne je vedená v súbehu s nimi. Vo Vami 

predložených situáciách nie sú zakreslené podzemné inžinierske siete v správe a prevádzkovej údržbe 

našej spoločnosti, z tohto dôvodu nie je možné určiť presný počet miest kolízií navrhovanej siete s 

ochrannými pásmami vodovodu a kanalizácie v operatívnej správe našej spoločnosti. 

Žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi 
potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 
DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500. 
Zákon NR SR Č. 442/ 2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma 
ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií  
V pásme ochrany je zakázané 

a)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, 
b)vysádzať trvalé porasty, 
c)umiestňovať skládky, 

           d)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 kanalizácii a zhoršili 

prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii. 

 Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete (multirúra), prípadne prípojky umiestnené nad 

vodovodným, resp. kanalizačným potrubím. 
  

 

 



Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

(napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomemé šachty, a tieto 

prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.). 

 V prípade križovania navrhovanej optickej siete s existujúcim verejným vodovodom/verejnou 

kanalizáciou žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste kríženia navrhovaný optické vedenie uložiť 

do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie. 

Pred zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu WS, a.s., závod Humenné, 

ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt: ved. HS VaK HS 

Humenné - p. Haluška 057/7870520, 0903 903 962). 

 Prihliadajúc na stiesnené pomery v niektorých úsekoch, žiadame všetky kolízne miesta 

navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s. závodu Humenné 

(kontakt: ved. VaK HS Humenné - p. Haluška), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do 

stavebného denníka. Navrhované optické vedenie v ochrannom pásme verejného vodovodu a 

verejnej kanalizácie, žiadame uložiť do chráničky celom rozsahu ochranného pásma verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie za dodržania STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia. V  prípade, že zodpovedný zamestnanec na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky 

nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a 

technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k verejnému vodovodu a verejnej 

kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť 

trasu navrhovanej optickej siete. 

 V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas 

výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.l zák. č. 

442/2002 Z. z.). 

 Stavebník je povinný oznámiť listom začatie realizácie vybraného úseku stavby najneskôr do 

7 pracovných dní pred začatím prác Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod 

Humenné. 

 Stavebník je povinný oznámiť listom ukončenie realizácie vybraného úseku stavby do 7 

pracovných dní odo dňa ukončenia prác na vybranom úseku Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., závod Humenné. 

 V záujmovom území k.ú. Humenné sú vybudované vodovodné prípojky a kanalizačné 

prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, príp. prevádzkové stavby,...), ktoré nie sú v 

správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. 

 zmysle STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad kanalizačnou 

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

stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií. V zmysle ON 75 5411 - Odporúčané 

ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2m od osi potrubia na obidve strany. 

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

v miestach trás verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vyhradzuje si VVS, a.s. právo zásahu do 

týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv 

verejného vodovodu, kanalizácie a ich prípojok. 

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

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

VaK Humenné - p. Haluška). 

 Po realizácií prác (max. do 60 dní) od ukončenia žiadame doložiť porealizačné zameranie 

trasy navrhovaného vedenia v digitálnej podobe vo formáte DGN. Je potrebné ho odovzdať na 

príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zefo č. t. 0902968102 resp. zaslať e-mailom na adresu: 

rudolf.zelo@vodame.eu. 
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13.Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

lesného hospodárstva: Podľa § 5 ods. 4 písm. l) zákona č. 330/1991 Zb., sa správny orgán vyjadruje 

k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho 

územného obvodu. Nižšie uvedené pozemky nie sú poľnohospodárskou pôdou, preto nie je potrebné 

vyjadrenie správneho orgánu ako orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 5 ods. 4. písm. I) 

zákona č. 330/1991 Zb.. Ide o nasledovné pozemky: v k. ú. Myslina: - C KN č. 1115 je v katastri 

nehnuteľností evidovaný ako druh pozemku vodná plocha, - C KN č. 313, 1184, 1188, 1237 sú v 

katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. a v k. ú. Lieskovec: 

- C KN č. 1555, 1757, 2022 sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku vodná plocha, 

- C KN č. 1674, 1736, 1761 (E KN č. 657/3, 703/2, 713/1, 693/1), 343, 341, 1980 sú v katastri 

nehnuteľností evidované ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Z hľadiska ochrany 

poľnohospodárskej pôdy správny orgán n e m á námietky k realizácii stavby, na nasledovných 

poľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Lieskovec: - C KN č.: 342, 344, ktoré sú v katastri 

nehnuteľností evidované ako druh pozemku záhrada.  

14. 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 činnosti 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 středotlakého (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 s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu 

nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) 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 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 1,50 m 

od obrysu VTL plynovodu je 
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zakázané 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@spp-

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 realizovat 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 verejností,  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., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez 

súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení 

umiestňovať stavby,  

15. Krovinovú a drevinovú vegetáciu odstrániť v termíne od 01.10. do 29.02. príslušného 

kalendárneho roka - pre prístup k stavbe prednostne využívať už jestvujúce prístupové cesty - 

nevytvárať žiadne skládky odpadu, ich likvidáciu zabezpečiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o 

odpadoch - po ukončení prác uviesť lokality dotknuté stavbou do pôvodného stavu – prebytočnú 

zeminu využiť na spätnú rekultiváciu územia z dôvodu zachovania rastlinných druhov v dotknutom 

území - Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje 

§ 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia 

(v intraviláne výrub povoľuje obec, v extraviláne OÚ Humenné). Pri realizácií stavby stavebník je 

povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu 

poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.  

16.Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a 

v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo na stavby vo vzdialenosti do 23m od vzdušnej 

päty ochrannej hrádze je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej  správy v zmysle ust. § 27 ods. 1 

písm.a) vodného zákona. 

17. Orange Slovensko: dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodov a 8, 

821 09 Bratislava. 

 

 



 

 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické 

káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 

zdôvodnenej potrebe pri vytýčeni trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z,z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kříženi sieti, tesných 

súbehoch, pri budovám nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, 

optickú trasu »technicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane T'KZ a 

prekládky trasy riešiť samostatný m projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. 

Mechanická ochrana n prekládky budu realizované v plnej výške na náklady inv estora.Realizáciu 

prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke" 

spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác 

v ochrannom pasme optickej trasy oznániť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že 

Vo Vašom záujmovom územi. resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkovateľov -radiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú 

predmetom toho vyjadrenia. 

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým. že zabezpečíte: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy P17 priamo na povrchu terénu objednať 

u správcu PTZ 

vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel farbou alebo kolíkmi 

preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vy tyčenou a vyznačenou 

polohou PTZ 

a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné prace na možnú polohovú odchýlku 30 cm 

skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach, v miestach 

výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodne náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m t v ochrannom pasme 1,5 m> 

na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

dodržanie zákazu prechádzania ťažký ma vozidlami, kym sa nevykoná ochrana proti mechanickému 

poškodeniu 

nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali pristúp 

k PTZ 

súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou 

pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markéry') 

aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel Číslo 033 77 320 32 . mob. 0007 721 378 

overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to. že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 

pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený 

zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ. 

18.HYDROMELIOREÁCIE, š.p.:Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné 

podmienky: počas realizácie navrhovanej optickej siete je nevyhnutné zachovať funkčnosť a 

prietočnosť dotknutých kanálov a rešpektovať ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary u kanálov v 

otvorenom profile; križovanie navrhovaných inžinierskych sietí a komunikácie s odvodňovacím 

kanálom navrhnúť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy 



melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983;  navrhovaný optický kábel v 

mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú  

 

 

niveletu dna kanála;  výkopy v mieste križovania vykonať ručne;  pred začatím zemných 

prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu 

Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Michalovce - kontaktná osoba p. Mráz, kontakt: +421 

903 997 978 alebo Ing. Godočík, kontakt: +421 903 649 711;  k ukončeniu prác pri križovaní s 

odvodňovacím kanálom prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného 

denníka) odsúhlasí vykonanie križovania. 

V súhrnnej technickej správe je popísané križovanie s odvodňovacím kanálom, kde je uvedené, že 
križovanie bude realizované riadeným mikrotunelovaním PE chráničkou s priemerom 110 mm. 

Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu žiadame doplniť o d e ta i l  k r i žo van ia  

navrhovanej optickej siete s odvodňovacím kanálom. Doplnenú projektovú dokumentáciu žiadame 

predložiť na odsúhlasenie. 

19.SVP, š.p.:S navrhovaným technickým riešením rozšírenia optickej siete súhlasíme za dodržania 

nasledovných podmienok: 

1.Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 

„Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a optický kábel požadujeme umiestniť 

do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 251 do hĺbky min. 1,5 m pod dno koryta vodného toku 

bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku požadujeme ukončiť min. 10,0 m od brehovej čiary 

vodného toku v štartovacej, resp. čakacej jame. V úseku súbehu optického kábla s vodným tokom vo 

vzdialenosti do 10,0 m od brehovej čiary toku požadujeme optický kábel takisto viesť v chráničke 

dimenzovanej na zaťaženie 25t. 

2.Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š. p. OZ Košice, Správu povodia Bodrogu, 

Trebišov, pracovisko Vranov nad Topľou Ján Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Pavol Kičinko č. 

tel. 0915 808 533. 

3.Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 

Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

4.Z hľadiska protipovodňovej ochrany Vás žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2009 Z. z. o 

ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa 

stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku). 

5.Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodných 

tokov s uvedením rkm miesta križovania a v prietočnom reze križovania požadujeme uviesť 

zamerané nadmorské výšky brehov toku, dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame 

predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *dgn, *dwg, pdf.). 

V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovoprávny 

vzťah osobitnou žiadosťou s našim odborom správy majetku na OZ Košice.Upozorňujeme investora, 

že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca 

vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním 

vodných tokov. 

20.SÚC PSK oblasť Humenné: 

 1. OS, ak to umožňujú pomery v obci viesť v zelenom páse za vonkajšou hranou, resp. za okrajom 

v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás), nie spevnená 

časť vozovky. 
2. 1x križovanie cesty 111/3824 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním 
vchráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za 
vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, 
chodník, zelený pás). 
3. Pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za 
násypom). 



4. Umiestnenie pretláčania a vedenie OS musí byť min. 5 m od mostného objektu M7221 a osi 
cestného priepustu P15878 z dôvodu ich opravy. 
5.Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za  
 
opravu živičného krytu počas celej záručnej doby. 
6.Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich 
uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 
7. Každý prípadný iný zásah do telesa vyššie uvedených ciest III. triedy je potrebné vopred prejednať 
s jej majetkovým správcom. 
8.Pozemky pod cestou 111/3824 v k. ú. obce Lieskovec nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou 
SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov 
dotknutých pripravovanou stavbou.  
9.V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadatef povinný na výzvu orgánu štátnej správy 
OS vytýčiť, odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady. 
10.Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. 
cestný zákon a zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.  

11.V ďalšom stupni prípravy stavby predložiť na vyjadrenie PD na realizáciu stavby. 

Toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia, rozhodnutia o zvláštnom 

užívaní pozemnej komunikácie III/3824, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán (OU v 

Humennom, odbor CDaPK) a má platnosť dva roky od vydania. 

21.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- bez námietok 

     Toto územné rozhodnutie podľa §-u  40 ods. 1 stavebného zákona platí  3 roky  odo dňa  

nadobudnutia právoplatnosti.   

Odôvodnenie 

 

     Obec Lieskovec,  začala na základe návrhu SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 

Humenné   územné konanie o umiestnení  stavby . Stavebný   úrad  oznámil   začatie  územného   

konania  známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciam 

oznámením  zo dňa 6.7.2022.  Účastníci  konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu 

stavby. 

     Stanoviská  dotknutých  orgánov  štátnej  správy  a dotknutých organizácii sú  zahrnuté v 

podmienkach  tohto územného rozhodnutia. 

     Dokumentáciu pre vydanie  územného rozhodnutia vypracoval Ing.Felc.   

     Stavebný úrad  posúdil návrh na  umiestnenie stavby podľa  §-u 37  stavebného  zákona  a  zistil,  

že  jeho  umiestnenie zodpovedá hľadiskám   starostlivosti  o   ŽP.  Umiestnenie   stavby  vyhovuje i 

všeobecným  technickým požiadavkám  na výstavbu,  ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona. 

 

 

Poučenie 

 

     Podľa § 53 a § 54  zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto  rozhodnutiu  sa  možno  

odvolať  do  15  dní  odo  dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad  Lieskovec. 

     Toto  rozhodnutie  je  možné   preskúmať  súdom  po  vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 

v správnom konaní.  

 

 

            Marta Salanciová 

         starostka 

 

 
          



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne 

prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň 

doručenia. 

 

 

 
 

Vyvesené dňa:                                                                      Zvesené dňa: 
 

Pečiatka, podpis                                                                     Pečiatka, podpis 

 

 

 

 

Na vedomie: 

1.  SkyNet Infrastrucutre s.r.o., Osloboditeľov 1613/78, 066 01 Humenné 

2. Obec Myslina, 066 01 ( verejná vyhláška- zverejniť) 

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

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

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

6. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné 

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

8. MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov 

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

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

11.MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš.prac.Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

12.NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

13.OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 

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

15.MDaV SR, odd.oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice 

16.OÚ v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

17. VVS a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné 
 

 
 


