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„Číslo: 4552021-Ba
po
Obecný úrad Bukovec
Dátum:

ROZHODNUTIE

Obec Baška, príslušná podľa $ 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 8 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákona) v znení
neskorších predpisov, vydáva podľa $8 38, 39. 39a stavebného zákona, $8 4 a 10 vyhlášky MŽP
SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie

o

umiestnení stavby

1083KO “ na pozemkoch KN-C pare. č. 3452/91, KN-E parc. č. 452/1,
pare. 3448/1 a KN-E pare. č. 1597/2 v katastrálnom území Baška a na pozemku KN-E
parc. č. 713 v katastrálnom území Bukovec pre stavebníka:

„

FTTC DOLBaška

KN-C

—

č.

DELTA ONLINE spol. pri Salaši

2

Košice - Barca.

Predmetom projektu v riešenom území je vybudovanie novej distribučnej trasy
pre
napojenie sajtu 1083KO. Ide o uloženie dvoch kusov AB HDPE chráničiek s priemerom 40/33
mm. Do položenej HDPE rúry bude následne zafúknutý optický outdoor 24 vl. mini kábel bez
opätovnej rozkopávky terénu. Telekomunikačná prípojka bude situovaná v extraviláne obce Baška
a Bukovec, výkopom trávnatom poraste, kde híbka výkopu bude 900 mm. Trasa začína napojením
na existujúcu trasu investora v k. ú. Bukovec v zeleni na parcele KN-E č. 713, na ktorej bude
vytvorený nový SP /Servis point/ označený ako SPI. Trasa odtiaľ vedie východným smerom k obci
Baška cez lesný pozemok, prechádza poza oplotený areál vodojemu a napája stožiar — prístupový
bod investora 1083KO. Napojením objektu — sajtu 1083KO na parcele KN-C č. 3452/91
projektovaná trasa končí. Celková dížka optickej trasy je cca 306 m.

stavby nedôjde ku križovaniu pozemných komunikácií ani ku križovaniu
vodných tokov. Realizáciou stavby sa zabezpečí možnosť poskytovania kvalitných a moderných
telekomunikačných a dátových služieb investora v riešenej oblasti.
Pri realizácii

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1.

V trase navrhovanej líniovej stavby sa nachádzajú iné líniové stavby, najmä telekomunikačné
vedenia, elektrické vedenia a vodovod. Projekt stavby musí preto rešpektovať existujúce
nadzemné a podzemné inžinierske siete aich ochranné a bezpečnostné pásma v súlade
s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí, taktiež je nutné dodržať ustanovenia
príslušných STN asúvisiacich právnych noriem. Realizačný projekt stavby je potrebné
ktorí to vo svojich stanoviskám požadovali.
predložiť na posúdenie tým správcom

sietí,

V
2.

Stavebník pred realizáciou stavby zabezpečí u jednotlivých správcov, vytýčenie
všetkých
inžinierskych sietí a produktovodov v dotknutom území
súlade s podmienkami uvedenými vo
vyjadreniach týchto organizácií.

3.

Stavebník je povinný vyhotoviť realizačný

v

projekt stavby kde je potrebné zohľadniť
rešpektovať
všetky pripomienky a požiadavky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách
a
organizácií, správcov inžinierskych sietí a zariadení
to:

a

Slovak Telekom a.s. Bratislava, č. vyjadrenia 6612101604 zo dňa 22.1.2021

Nakoľko
vdotknutom území sa nachádza telekomunikačné zariadenie v majetku a správe Slovak
Telekom
Bratislava, pri realizácii stavby s prípojkami je nutné rešpektovať postupy a
všeobecné podmienky ochrany sieti elektronických komunikácii /SEK/ spoločnosti Slovak
Telekom a.s. uvedené v stanovisku Slovak Telekom a.s. Bratislava list č. 6612101604
zo
dňa 22.1.2021. V prípade, že zámer stavebníka je vkolízii so SEK Slovak Telekom
a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí,
je
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný
zabezpečiť
ochranu, alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom a.s. a vypracovanie a odsúhlasenie
projektovej dokumentácie v prípade
potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými
môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia SEK, je žiadateľ
povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia na ochranu majetku Slovak Telekom a.s. v
zmysle
všeobecných podmienok ochrany SEK, uvedených v citovanom písomnom stanovisku zo
dňa 22.1.2021.

a.s.

a.s. Košice, list č. 21481/2020 zo dňa 7.1.2021. Upozorňujeme, že v záujmovej oblasti
sa nachádzajú nadzemné VVN a NN rozvody. Realizácia zemných prác vochrannom
pásme vonkajšieho podzemného el. vedenia a nad týmto vedením je možná len so
súhlasom prevádzkovateľa el. vedenia. Križovanie el. vedení
ich blízkosti
resp. činnosť
vykonávať v súlade s platnými STN. prípade zemných prác vblízkosti nadzemného
vedenia je nutné zaistiť, aby nebola porušená stabilita
podperných bodov a aby nebola
porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Stavebník je pred realizáciou stavby
povinný predložiť realizačný projekt stavby na odsúhlasenie na VSD a.s. Košice.
VSD

v

VVS a.s. Košice.

list č.

2449/2021/lng. Ze zo dňa 14.01.2021. Upozorňujeme, že
riešenom území sa nachádza verejný vodovod HDPE DN 100
mm, odpadný vodovod
PVC DN 200 mm, výtlačný vodovod HDPE D 63 mm ako aj elektrická
prípojka pre
vodojem a v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné prípojky, ktoré
je nutné
rešpektovať. Pri spracovaní realizačného projektu stavby a pri samotných prácach
je
nutné rešpektovať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia príslušných STN
a súvisiacich právnych noriem, v miestach kríženia, alebo súbehu realizovať výlučne
ručný výkop a dodržať ochranné pásmo pre vodovod. Pred začatím prác je investor
povinný požiadať vytýčenie vodohospodárskych sietí v danom území.
v

o

©2 Slovakia s.r.o. Bratislava, list zo dňa 7.1.2021. V dotknutom
území
nachádzajú siete,
objekty, alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o., ktoré je nutné rešpektovať.

sa

Mestské Lesy Košice a.s. list č. 511/2022 zo dňa 22.6.2022. Navrhovateľ
je povinný
rešpektovať všetky podmienky uvedeného vyjadrenia. Stavbou
dotknutá parcela KN-C
je
Č. 3448/1 — lesný
pozemok, vo vlastníctve Mesta Košice a v správe Mestských lesov Košice
a.s. Pred začatím stavebných prác je nutné s vlastníkom pozemku
vysporiadať všetky
súvisiace legislatívne náležitosti, uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
resp. uzatvoriť dohodu o jednorazovej náhrade za obmedzenie vlastníckych práv.
pri realizácii stavby rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a ochranné
pásma jestvujúcich stavieb a sietí.

4.

a.s. Bratislava,

list č. PS/2022/001409 zo dňa 31.1.2022. Navrhovaná trasa križuje, resp.
do
ochranného
zasahuje
pásma nadzemného el. vedenia ZVN VAB7/488 Moldava — Košice Lemešany — pozemok KN-E parc. č. 1597/2. Pri prácach vochrannom pásme tohto el.
vedenia je nutné rešpektovať všetky požiadavky a podmienky uvedené v stanovisku
správcu
siete a to: výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia
ani
porušené uzemnenia podperných bodov, je nutné dodržať min. vzdialenosť výkopu 15 m od
najbližšej hrany základu stožiarov vedenia, výkopovú zeminu skladovať mimo ochranné
pásmo vedenia, všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť
v zmysle príslušných STN, termín začatia
prác pod vedením av ochrannom pásme vedenia
oznámiť min. 14 dní vopred na SEPS a.s. Prevádzková správa Východ —
Ing. Marek Lukáč
tel. č. 02-5069-5701 mobil č. 0905368582. Počas
prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti
práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku, ani k narušeniu
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia
byť dodržané všetky
ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia,
najmii na zamedzenie
nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menej ako 5
m od el.
zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí
sa vedenie ZVN vypnúť
a uzemniť. Práce vochrannom pásme el. vedenia vykonávať v zmysle zákona č. 251/2012
Z.Z. oenergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj ostatných súvisiacich
právnych predpisov a noriem. Projekt skutočného vyhotovenia časti stavby
križujúcej ZVN el.
vedenie, alebo zasahujúcej do jej ochranného pásma
je nutné predložiť na SEPS a.s.
SEPS

Bratislava.

ca

V rámci

spracovania realizačnej projektovej dokumentácie a pri uskutočňovaní
stavby je
potrebné zohľadniť všetky pripomienky dotknutých orgánov Štátnej
správy, predovšetkým
požiadavky na ochranu verejného zdravia ako aj životného prostredia
z hľadiska ochrany
prírody a krajiny, z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia
a zhľadiska
vodohospodárskeho, ktoré sú uvedené v ich jednotlivých vyjadreniach a
e
Okresného úradu Košice — okolie. odboru starostlivosti o životné prostredie, list č.
OU-KSOSZP 2021/002118-002 zo dňa 18.1.2021
vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody
a krajiny/ a list č. OU-KS-OSZP 2021/002111-002 zo dňa 2+.1.2021 vyjadrenie z hľadiska
odpadového hospodárstva/

to:

/

/

Investor je povinný:
vprípade, že pri realizácii stavby bude potrebné odstrániť dreviny, alebo krovie rastúce
mimo lesa, investor je povinný pred realizáciou stavby
požiadať príslušný orgán ochrany
prírody a krajiny o povolenie na ich odstránenie. Na výrub stromov a krovia nad 10m/
v zastavanom území obce, je potrebný súhlas
príslušnej obce.
©
rešpektovať zákaz ukladať, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na tom
určenom,
zhodnotiť, alebo zneškodniť ho inak ako vsúlade so zákonom o odpadoch, držiteľ
odpadu je povinný ho odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
0 odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj
druhotných surovín odovzdať
výkupcom, alebo spracovateľom týchto odpadov, triediť odpad
podľa druhov a zabezpečiť
ich materiálové zhodnotenie, v prípade výskytu
nebezpečného odpadu odovzdať ho len
organizácii s oprávnením podľa platných predpisov. Po ukončení stavebných
prác
investor stavby predloží doklady o spôsobe nakladania s druhmi
odpadov vzniknutými pri
uskutočňovaní stavby, predložením fraktúr za jeho zneškodnenie
e

/

6. V súlade s

vyjadrením Okresného úradu Košice — okolie, pozemkového a lesného odboru, list č.
OU-K S-PLO1-2021/002864-002 zo dňa 04.02.2021
pred začatím stavebných prác, stavebník
požiada Okresný úrad Košice — okolie, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia
o
trvalom, resp. dočasnom odňatí pôdy z PPF na tie pozemky, ktoré sú vedené v KN-C
ako
poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia obce, resp. požiada o vydanie stanoviska

č.

220/2004 Z.z., alebo stanoviska podľa $ 18 zákona pri použití pôdy na
$ 17 zákona
nepoľnohospodárske účely do jedného roka s doložením dokladov uvedených v zákone
o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
v zmysle

a

7. V súlade s vyjadrením Okresného úradu Košice

— okolie, pozemkového
lesného odboru, list č.
OU-KS-PLO2-2021/006328 zo dňa 13.4.2021 pred začatím stavebných prác stavebník
požiada
Okresný úrad Košice — okolie, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom
vyňatí resp. obmedzení využívania lesného pozemku z plnenia funkciílesov

8. Pred realizáciou

stavby je nutné požiadať o súhlasné stanovisko SPF Bratislava, ktorý je
správcom parcely KN-E č. 713 v katastrálnom území Bukovec ako aj Mesto Košice, ktoré
je
vlastníkom lesného pozemku KN-C parc. č. 3448/1 v katastrálnom území Baška.

9.

Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky uvedené
vo vyjadrení Krajského
pamiatkového úradu Košice, list č. KPUKE-2021/105-2/7753/HT.SB zo dňa 29.1.2021. Ak
počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy,
je stavebník povinný
postupovať v zmysle $ 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad
po dohode s orgánom
štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie
je potrebné podrobne riešiť plochy
určené na uskladnenie stavebného materiálu. spôsob dopravy materiálu k
jednotlivým bodom
pre potreby výstavby navrhnúť zariadenie staveniska.

10. V

11.

a

Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť dodržania
platných VZN, majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov v potrebnom rozsahu, minimalizáciu nepriaznivých vplyvov
stavby na
životné prostredie, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a
právnych noriem na úseku
ochrany životného prostredia / z hľadiska ochrany vôd, ovzdušia, ochrany prírody
a krajiny.
odpadového hospodárstva ako aj ochrany života a zdravia ľudí

/.

12.

Podľa $ 75 stavebného zákona je stavebník povinný
zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou,
alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti
a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
autorizovaným
geodetom a kartografom. K vytýčeniu časti stavby situovanej na
KN-C
3452/91 vedenej v
parc.
KN-E ako parc. č. 452/1 stavebník prizve zástupcu Urbariátu Baška,
pozemkové a lesné
spoločenstvo Baška.

13.

Vzmysle

ods. 1 písm. e/ zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov, držiteľ povolenia na podnikanie, alebo ním poverená osoba, môže
vstupovať na pozemky a do objektov, vktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné
zariadenia pridružené prostriedky v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti. V zmysle $ 66 ods. 1 písm a/ a písm. b/ zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických
komunikáciách môže podnik / podnik podľa
1
ods.
č.
zákona
351/2011
Z.z. je každá
$5
osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií / zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti ako aj
vstupovať
v súvislosti so zriaďovaním,
prevádzkovaním, opravami aúdržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1
písm. a/ sú vecnými
bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. V súlade
$ 66 ods. 3, 4a 5
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je
podnik resp. stavebník
povinný pri výkone práv podľa ods. 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu
na
nehnuteľnostiach, alebo porastoch aak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil
na
najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práv je povinný upovedomiť
alebo
$

11

ust.

vlastníka,

V
15

užívateľa dotknutej nehnuteľnosti
Po skončení nevyhnutných
prác je podnik resp. stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu a ak to
nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho
predchádzajúcemu účelu, alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak
nie je možné, alebo ak
výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, ak vznikla škoda na porastoch,
alebo ak je vlastník, alebo užívateľ obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti,
podnik
je povinný vyplatiť vlastníkovi / užívateľovi/ nehnuteľnosti jednorazovú
primeranú
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
Nárok na
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom
podniku do
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti,
inak toto
právo zaniká. Ak sa podnik vlastník nehnuteľnosti na výške
primeranej náhrady
nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov
odo dňa uplatnenia si nároku
príslušnom podniku.

to

je

dní
v

14. Projektová

dokumentácia pre realizáciu stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaným architektoch
a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.

najmenej
vopred.
Účastník konania Urbariát Baška,
pozemkové a lesné spoločenstvo
Baška, ktorý je
vlastníkom pozemku KN-C parc.
3452/91 vedenom v KN-E ako parc. č. 452/1, vzniesol v konaní
požiadavku, aby bol zástupca Urbariátu Baška prizvaný k vytýčeniu
stavby na tomto pozemku,
nakoľko v danom pozemku je už zrealizovaná aj časť
stavby - vodovod Baška. Zároveň žiada
zvážiť možnosť situovať stavbu do lesného pozemku
parc. č. 3448/1. Účastníčka konania Marta
Thanová, bytom Baška
ktorá je vlastníčkou parcely KN-E č. 487 v k. ú. Baška vzniesla k stavbe
námietku, aby nedošlo k poškodeniu resp. porušeniu hranice
jej pozemku a aby jej pozemok nebol
využívaný ako pracovný priestor resp. zariadenie staveniska. Uvedeným námietkam
a požiadavkám
bolo v konaní vyhovené. súvislosti s tým je nutné uviesť,
že pôvodný zámer stavebníka bol
situovať trasu stavby vk. ú. Baška južnejšie,
na hranici parciel KN-E č. 482 a 483. S týmto
umiestnením stavby pre napojenie sajtu 1083KO obec Baška
nesúhlasila. Stavebník preto k návrhu
na vydanie územného rozhodnutia už doložil dokumentáciu. kde Je trasa
telekomunikačnej stavby
vk. ú. Baška situovaná cez lesný pozemok parc. KN-C č. 3448/1, tak ako to uvedení
účastníci
konania vo svojich písomných vyjadreniach požadovali.
Ostatní účastníci územného konania nevzniesli zásadné
námietky k umiestneniu
navrhovanej líniovej stavby. Pripomienky k návrhu na umiestnenie
predmetnej stavby, ktoré vo
svojich rozhodnutiach, vyjadreniach a stanoviskách uviedli všetky dotknuté
orgány štátnej správy,
správcovia inžinierskych sietí, organizácie a stavbou dotknuté obce,
tunajší stavebný úrad
akceptoval a zapracoval ich do jednotlivých podmienok tohto rozhodnutia.
Toto územné rozhodnutie je podľa $ 42 ods. 2 stavebného zákona
oznámené verejnou
vyhláškou.
Toto rozhodnutie platí podľa $ 40 stavebného zákona tri
roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť. Územné rozhodnutie je záväzné aj
právnych
pre
nástupcov Jeho navrhovateľa
a ostatných účastníkov územného konania ( 8 40 ods. 4 stavebného
zákona).

č.

83,

Odôvodnenie:

základe

návrhu, ktorý podala DELTA ONLINE spol. s.r.o. Pri Salaši 2 Košice - Barca
M-TEL. s.r.o. Južná trieda 74 Košice dňa 29.4.2021
na Obci Baška, určenej
Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, ako
vecne a miestne príslušnej
Na

v zastúpení

podľa $ 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce ana vyššie územné celky v znení neskorších právnych predpisov, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 8 117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych
predpisov bolo začaté územné konanie oumiestnení líniovej
telekomunikačnej
stavby
» FTTC DOLBaška — 1083KO “ na pozemkoch KN-C parc. č. 3452/91, KN-E pare. č. 452/1,
KN-C
parc. 3448/1 a KN-E parc. č. 1597/2 v katastrálnom území Baška a na pozemku KN-E
parc. č. 713 v katastrálnom území Bukovec
V zmysle stanoviska MVDaRR SR / aktualizované k 22.2.2016/ ide
o stavbu, ktorá má
charakter všeobecnej prospešnosti a verejného záujmu. K pozemkom dotknutým umiestňovanou
stavbou má navrhovateľ iné právo v zmysle zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

—
č.

Obec Baška vzmysle $ 36 stavebného zákona oznámila verejnou vyhláškou
zo dňa
30.12.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom
štátnej správy a organizáciám a dňa 04.02.2022 uskutočnila ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli Obce Baška
vyvesená dňa 12.01.2022
a zvesená dňa 27.01.2022 ana úradnej tabuli obce Bukovec bola vyvesená dňa 14.01.2022
a zvesená dňa 29.1.2022.
Obec Baška má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. ktorá bola schválená
uznesením
Obecného zastupiteľstva Obce Baška, č. uznesenia 40/10/2007. dňa 10.10.2007. Umiestnenie
povoľovanej stavby rešpektuje koncepciu usporiadania funkčných plôch a organizáciu územia obce
a projekt stavby rešpektuje regulatívy starostlivosti o životné prostredie,
preto možno konštatovať,
že povoľovaná stavba je v súlade s podmienkami realizácie stavieb. ktoré
vyplývajú zo záväznej
časti ÚPD.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bola doložená
projektová dokumentácia stavby pre územné konanie, kópie z katastrálnej
mapy a ďalšie doklady,
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií podľa $$ 3 a 8 vyhlášky
453/2000 Z.
z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

č.

Obec Baška posúdila návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie
navrhovanej
líniovej stavby podľa $ 37 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
[stavebný zákon/, v znení neskorších právnych predpisov, $ 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení
vyhlášky č. 532/2002
Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie zistila, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné
prostredie a vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov
štátnej správy nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.

Námietky, ktoré boli vznesené zo strany účastníkov konania stavebný úrad vyhodnotil
a vkonaní im bolo vyhovené. Požiadavky na úpravu trasy stavby boli zo strany stavebníka
akceptované ešte pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Na ústnom konaní
spojenom
s miestným zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil iné
námietky k
predloženému návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie predmetnej líniovej stavby,
preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100.0 € bol zaplatený do pokladne obce Baška, podľa pol. 59
písm. a/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov.

—
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa 8 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní
podať odvolania do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Košice, odbor
výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom Obce Baška.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Verejná vyhláška sa doručí:
1. Obec Baška, zastúpená starostom obce Jánom Serbinom
2. Obec Bukovec, zastúpená starostkou obce Ing. Lýdiou Mikulovou

Na vedomie:

DELTA ONLINE spol. s.r.o. Pri Salaši 2 Košice - Barca v zastúpení:
M-TEL s.r.o. Južná trieda 74 Košice
VSD
Košice, Mlynská 31 Košice
SPP — distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b Bratislava
Slovak Telekom a.s. Košice, Poľská 4 Košice
VVS a.s. Košice, Komenského
50 Košice
SR SPF Bratislava, Búdková 36 817 15 Bratislava
SR SPF Bratislava, RO Košice, Letná 27 Košice
Projektant: Ing. Tomáš Bradáč, M-TEL s.r.o. Južná trieda 74 Košice
Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice
Okresný úrad Košice — okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Hroncova 13 Košice
Okresný úrad Košice — okolie, odbor krízového riadenia a CO, Hroncova 13 Košice
Okresný úrad Košice — okolie, odbor cestnej dopravy a PK, Hroncova 13 Košice
Okresný úrad Košice — okolie, pozemkový
lesný odbor, Hroncova 13 Košice
OR HaZZ Košice — okolie, Rožňavská 25 Moldava nad Bodvou
1 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská
MV SR Centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných služieb Kuzmányho 8 Košice
MDVARR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice,
Štefánikova 50/A Košice
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A Košice
Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11 Košice
MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39/A Košice
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Antik telecom, Čárskeho 10, Košice
UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 (Alvinczyho 14, Košice)
SEPS
a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
02 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava
Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava
SWAN KE s.r.o. Nám. Osloboditeľov 3/A Košice
TOWERCOM a.s. cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava
Urbariát Baška, Pozemkové
lesné spoločenstvo Baška, v.z. Michal Suchý Baška

a.s.

č.
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