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MESTO TREBIŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 

M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

 

 

                                                •                                     • 
 

 

 

 

 

                                                •                                     • 
 

 

Vec 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 zastúpené 

spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023  

- rozhodnutie o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – 

Čierna nad Tisou štátna hranica“  

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“  

 

                                                                    ROZHODNUTIE  

 

 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 zastúpené 

spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35729023 

podali dňa 13.11.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  „Implementácia GSM-R do 

siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“  

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“ 

na pozemkoch parc. č. líniová stavba v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Pribeník, Somotor, 

Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Krásna, Stanča, Čeľovce, 

Trebišov. 

Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ prerokoval 

návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 

stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a  stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva 

 

ú z e m n é   r o z h o d n u t i e 

 

o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou 

štátna hranica“  Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou 

štátna hranica“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, 

Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, 

Krásna, Stanča, Čeľovce, Trebišov tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

Podľa rozdeľovníka !    

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trebišov 

-/-      6153/2020/53-OKa      Ing. Oľga Kačinetzová/ 

0915840267 

20.01.2020      
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Popis stavby 

Napojenie železníc Slovenskej republiky na sieť európskych dopravných koridorov si nevyhnutne 

vyžaduje budovanie zabezpečovacieho systému kompatibilného so systémami v krajinách Európskej 

únie. Z hľadiska dosiahnutia interoperability bola v rámci EU prijatá koncepcia zavadzania systému 

ETCS na medzinárodných koridoroch. Zavedenie systému ETCS si vyžiada vybudovanie technologickej 

infraštruktúry. 

Predmetom riešenia je projekt rozšírenia vybudovanej železničnej mobilnej rádiovej siete GSM-R SK o 

úsek Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica, ktoré umožni mobilnú hlasovú a dátovú komunikáciu pri 

riadení a zabezpečení železničnej prevádzky formou hlasovej komunikácie s idúcimi vlakmi a prípravu 

budúceho využitia pre riadenie a zabezpečenie jazdy vlakov systémom ETCS úrovne L2. Nový úsek 

rádiovej siete bude pripojený na existujúcu ústredňu GSM-R v ŽST Bratislava Nové Mesto. 

Vybudovaním systému GSM-R sa dosiahne zabezpečenie potrebnej interoperability a kompatibility v 

oblasti rádiovej železničnej komunikácie európskych koridorov. V rámci tejto stavby nedôjde k zásahu 

do existujúcej železničnej trate.  

 

Opis navrhovanej trasy 

Predmetná stavba je navrhnutá v úseku Košice – Čierna nad Tisou - štátna hranica SR/UA. Pre 

prevádzku systému ETCS L2 je dôležité pokrytie rádiovým signálom GSM-R železničnú trať v tomto 

úseku. Na tomto úseku boli určené miesta, kde bude umiestnená základňová rádiostanica a k nej 

prislúchajúca technológia. Výstavba zariadení v jednotlivých lokalitách bude predmetom samostatných 

prevádzkových súborov a stavebných objektov. 

Stavba bude v úseku Košice – Čierna nad Tisou - štátna hranica SR/UA a spočíva hlavne vo výstavbe 

anténnych stožiarov vrátane technológie, ktoré budú rozmiestnené v nasledujúcich lokalitách: 

Stavba B - UČS 01 : Košice (mimo) - Čierna nad Tisou štátna hranica 

 

1. ŽST. Čierna nad Tisou 

2. ŽST. Pribeník 

3. ZAST. Somotor 

4. ŽST. Slovenské Nové Mesto 

5. ZAST. Lastovce 

6. výh. Slivník 

7. ŽST. Slanec 

8. Slančík - kameňolom 

9. ŽST. Ruskov 

10. ŽST. Nižná Myšľa 

11. ŽST. Krásna nad Hornádom 

12. ZAST. Stanča 

13. ZAST. Čeľovce 

14. ŽST. Trebišov 

 

Stavba pozostáva z týchto prevádzkových súborov a stavebných objektov: 

 

Prevádzkové súbory: 

odbor 22 - Oznamovacie zariadenia 

PS 01-22-01 ŽST. Čierna nad Tisou, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-02 ŽST. Pribeník, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-03 ZAST. Somotor, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-05 ZAST. Lastovce, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-06 výh. Slivník, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-07 ŽST. Slanec, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-08 Slančík - kameňolom, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-09 ŽST. Ruskov, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-10 ŽST. Nižná Myšľa, prenosové zariadenie - TRAKT 2 
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PS 01-22-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-12 ZAST. Stanča, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-13 ZAST. Čeľovce, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-14 ŽST. Trebišov, prenosové zariadenie - TRAKT 2 

PS 01-22-15 Doplnenie a úprava spojovacích systémov ALFA o vlastnosti terminálu GSM-R 

PS 01-22-16 Košice - Čierna nad Tisou, optická kabelizácia 

odbor 25 - Rádiofikácia 

PS 01-25-01 ŽST. Čierna nad Tisou, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-02 ŽST. Pribeník, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-03 ZAST. Somotor, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-05 ZAST. Lastovce, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-06 výh. Slivník, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-07 ŽST. Slanec, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-08 Slančík - kameňolom, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-09 ŽST. Ruskov, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-10 ŽST. Nižná Myšľa, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-12 ZAST. Stanča, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-13 ZAST. Čeľovce, rádiová sieť GSM-R 

PS 01-25-14 ŽST. Trebišov, rádiová sieť GSM-R 

odbor 27 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) a priemyselná televízia (PTV) 

PS 01-27-01 ŽST. Čierna nad Tisou, EZS 

PS 01-27-02 ŽST. Pribeník, EZS 

PS 01-27-03 ZAST. Somotor, EZS 

PS 01-27-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, EZS 

PS 01-27-05 ZAST. Lastovce, EZS 

PS 01-27-06 výh. Slivník, EZS 

PS 01-27-07 ŽST. Slanec, EZS 

PS 01-27-08 Slančík - kameňolom, EZS 

PS 01-27-09 ŽST. Ruskov, EZS 

PS 01-27-10 ŽST. Nižná Myšľa, EZS 

PS 01-27-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, EZS 

PS 01-27-12 ZAST. Stanča, EZS 

PS 01-27-13 ZAST. Čeľovce, EZS 

PS 01-27-14 ŽST. Trebišov, EZS 

 

Stavebné objekty: 

odbor 34 - Pozemné stavby 

SO 01-34-01 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-01.1 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-01.2 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

elektroinštalácia 

SO 01-34-01.3 ŽST. Čierna nad Tisou, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-02 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-02.1 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-02.2 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-02.3 ŽST. Pribeník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-03 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-03.1 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-03.2 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-03.3 ZAST. Somotor, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 
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SO 01-34-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-04.1 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná 

časť 

SO 01-34-04.2 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

elektroinštalácia 

SO 01-34-04.3 ŽST. Slovenské Nové Mesto, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

klimatizácia a vykurovanie 

SO 01-34-05 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-05.1 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-05.2 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-05.3 ŽST. Lastovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-06 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-06.1 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-06.2 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-06.3 ŽST. Slivník, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-07 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-07.1 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-07.2 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-07.3 ŽST. Slanec, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-08 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-08.1 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná 

časť 

SO 01-34-08.2 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

elektroinštalácia 

SO 01-34-08.3 ŽST. Slančík - kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

klimatizácia a vykurovanie 

SO 01-34-09 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-09.1 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-09.2 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-09.3 ŽST. Ruskov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-10 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-10.1 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-10.2 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-10.3 ŽST. Nižná Myšľa, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-11.1 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná 

časť 

SO 01-34-11.2 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

elektroinštalácia 

SO 01-34-11.3 ŽST. Krásna nad Hornádom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - 

klimatizácia a vykurovanie 

SO 01-34-12 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-12.1 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-12.2 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-12.3 ŽST. Stanča, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-13 ŽST. Čeľovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-13.1 ŽST. Čeľovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-13.2 ŽST. Čeľovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 
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SO 01-34-13.3 ŽST. Čeľovce, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

SO 01-34-14 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom 

SO 01-34-14.1 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - stavebná časť 

SO 01-34-14.2 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - elektroinštalácia 

SO 01-34-14.3 ŽST. Trebišov, anténny stožiar s technologickým kontajnerom - klimatizácia a 

vykurovanie 

odbor 35 - Trakčné vedenie a energetika 

SO 01-35-01 ŽST. Čierna nad Tisou, prípojka NN 

SO 01-35-02 ŽST. Pribeník, prípojka NN 

SO 01-35-03 ZAST. Somotor, prípojka NN 

SO 01-35-04 ŽST. Slovenské Nové Mesto, prípojka NN 

SO 01-35-05 ZAST. Lastovce, prípojka NN 

SO 01-35-06 výh. Slivník, prípojka NN 

SO 01-35-07 ŽST. Slanec, prípojka NN 

SO 01-35-08 Slančík - kameňolom, prípojka NN 

SO 01-35-09 ŽST. Ruskov, prípojka NN 

SO 01-35-10 ŽST. Nižná Myšľa, prípojka NN 

SO 01-35-11 ŽST. Krásna nad Hornádom, prípojka NN 

SO 01-35-12 ZAST. Stanča, prípojka NN 

SO 01-35-13 ZAST. Čeľovce, prípojka NN 

SO 01-35-14 ŽST. Trebišov, prípojka NN 

SO 01-35-15 Košice - Čierna nad Tisou, uchytenie ZOK na trakčné podpery 

odbor 36 – Slaboprúdové rozvody 

SO 01-36-01 Preložky inžinierskych sietí 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Pri projektovaní dodržať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy. 

 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. líniová stavba v katastrálnych územiach Čierna nad 

Tisou, Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, 

Krásna, Stanča, Čeľovce, Trebišov tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch. 

 

3. Projektovú dokumentáciu vypracovať v zmysle 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. 

 

4. Dodržať podmienky Mesta Čierna nad Tisou Trebišov uvedené v stanovisku zo dňa 24.7.2019: 

-  vykonať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami predpisov o ochrane životného prostredia, 

- najneskôr do 14 dní po kolaudačnom konaní/ukončení stavebných prác nepodliehajúcim 

povoľovaciemu konaniu, písomne oznámiť mestu Čierna nad Tisou spôsob spracovania a nakladania s 

odpadmi zo stavebnej činnosti. 

 

5. Dodržať podmienku Obce Slovenské Nové Mesto uvedenú v záväznom stanovisku zo dňa 17.6.2019: 

Pri realizácii stavby nebude znečisťovaná komunikácia a po ukončení výstavby bude terén daný do 

pôvodného stavu. 

 

6. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice uvedené v záväznom  stanovisku 

č. KPUKE-2019/16961-02/63156/PS zo dňa  7.8.2019:   

Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, 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  
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fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

 

7. Dodržať podmienky Lesy SR, š.p. uvedené vo vyjadrení č. 34659/2019-103 zo dňa 6.9.2019: 

- za vzniknuté škody na zariadeniach žiadateľa, investora alebo dodávateľa stavby spôsobené okolitým 

porastom, pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou pohromou nenesie štátny podnik Lesy 

Slovenskej republiky B. Bystrica zodpovednosť, 

- nebudú spôsobované škody na okolitých lesných porastoch (v prípade vzniku škôd si tieto bude štátny 

podnik LSR uplatňovať u investora stavby). 

 

8. Dodržať podmienky spol. Nafta a.s. uvedené vo vyjadrení č. 3-12169/OSP/2019/KP zo dňa 

28.11.2019: 

Dodržať zákonné podmienky uvedené v bode 1. tohto stanoviska, t. j. vyžiadanie si záväzného 

stanoviska OBÚ v Košiciach k predmetnej stavbe, resp. písomné ohlásenie strojového vŕtania studní 

s dĺžkou nad 30 m a vrtov s dĺžkou nad 30 m. 

 

9. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu uvedené 

v záväznom stanovisku č. 25022/2019/ÚVHR/70438 zo dňa 3.9.2019: 

Budúci prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadať o 

záväzné stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby. Následne pred začatím činnosti v prevádzke 

predložiť na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na uvedenie 

priestorov do prevádzky, vrátane vypracovaného prevádzkového poriadku. Zariadenie je zdrojom 

neionizujúceho elektromagnetického žiarenia, z tohto dôvodu je nutné po inštalácii technológie 

predložiť výsledky objektivizácie expozície obyvateľstva a zamestnancov elektromagnetickému poľu 

od zdrojov jeho vyžarovania, vykonanej v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku verejného 

zdravotníctva. 

 

10. Dodržať podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. uvedené v stanovisku č. 

PS/2019/016239 zo dňa 18.12.2019: 

Pri prácach v ochrannom pásme a pod vedeniami ZVN a WN žiadame dodržať ustanovenia Zákona 

č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok: 

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia 

podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany 

základu stožiarov vedenia, 

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia, 

- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN, 

- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí 

byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa 

druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme, 

- 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 najmä na 

zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od 

elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie VVN, ZVN 

vypnúť a uzemniť. 

- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 

33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, 

- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na  

SEPS, a. s., Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek Lukáč - tel. č. 02-5069-5701, 

mob. č. 905 368 582, a Prevádzková správa Stred, kontaktná osoba Ing. Dušan Živčic - tel. č. 02- 5069-

4465, mob. č. 0907 135 626, 

- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať  
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predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k vedeniam 

400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digit, forme na CD,DVD nosičoch 

a revíznu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedení 400kV 

a 220kV. 

 

11. Dodržať podmienky VVS, a. s. Košice uvedené vo vyjadrení č. 102351/2019/O/Br/ÚV zo dňa 

20.11.2019: 

V prípade, že pri spracovaní podrobnejšej PD pre SP sa bude javiť kolízne miesto s VH zariadeniami 

v operatívnej správe našej spoločnosti, požadujeme najneskôr pre začatím stavebných prác, na základe 

objednávky požiadať o ich presné vytýčenie v teréne. Na základe objednávky Vám siete vytýčia 

zástupcovia jednotlivých prevádzkových závodov: 

- okres Košice – VVS, a.s. závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, Zákaznícke centrum  

- tel. 055/7952777, 

- okres Trebišov – VVS a.s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov, Zákaznícke centrum 

– tel. 056/6712777. 

Následne žiadame všetky kolízne miesta s navrhovanou stavbou konzultovať s prevádzkovateľom. 

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí. 

Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  

V zmysle §19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané: 

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať 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 súbehu nesmú byť stožiare, prípadne prípojky umiestnené nad vodovodným potrubím, resp. 

kanalizačným potrubím.  

Pri križovaniach navrhovanej stavby so sieťami v našej operatívnej správe žiadame ukladať predmetné 

prípojky vždy do priestoru nad jestvujúci vodovod, prípadne kanalizáciu  a do chráničky v celom 

rozsahu jeho ochranného pásma. Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu 

prevádzkovateľa, ktorý účasť zaznamená do stavebného denníka. 

Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé 

objekty. O ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. 

Nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

(napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné 

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

Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, tak v prípade ich poškodenia alebo zníženia ich krytia, pri odstraňovaní poruchy na 

verejnom vodovode, prípadne kanalizácii nebude VVS, a. s. znášať náklady na ich opravu, ale investor 

stavby. 

Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné a kanalizačné potrubie nie je možné osadiť stavby 

s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky, stožiare, podporné stĺpy a pod...). 

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

verejného vodovodu/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 och prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do 

pôvodného stavu je povinný znášať investor predmetnej stavby. 

Po realizácii prác žiadame písomne informovať našu spoločnosť o ukončení stavby a doložiť 

porealizačné zameranie vyššie uvedenej líniovej stavby v digitálnej forme (MICROSTATION.DGN). 

Oznámenie adresovať na príslušný závod predmetnej lokality. 

 

12. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené vo vyjadreniach č. 6600928703 a č. 6611928704 

zo dňa 14.10.2019: 

1./ Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je  
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potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

2./ 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. 

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 Slovak 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 Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175;lng. Ladislav Mikloš, 

ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179. 

4./ 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. 

5./ 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. 

6./ Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak 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. 

7/. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je 

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 

pásma. 

8./ Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9./ 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 

Slovak 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. 

10./ Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vviadrenia. 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11./ 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. 

12./ Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. 

13./ 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. 

14./ Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15./ Prílohy k vyjadreniu: 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa. 
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13. Dodržať podmienky SPP distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0767/2019/Uh zo dňa 

14.11.2019 k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 

zariadení. 

 

14. Dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k umiestneniu stavby uvedené 

vo vyjadrení č. 19679/2019 zo dňa MI/13.11.2019 k projektovej dokumentácii.  

 

15. Dodržať podmienky Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. vo vyjadrení č. 2785/74938/30102/2019 

zo dňa 22.7.2019: 

1. V prípade zmeny umiestnenia stavby požadujeme predložiť NDS novú žiadosť na vyjadrenie. 

2. Požadujeme predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie. 

3. Investor stavby je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme diaľnice D1 príslušný cestný správny orgán, ktorý je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR (ďalej len „MDV SR") pred vydaním územného rozhodnutia. 

4. V prípade zmeny PD, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov je 

investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu 

rešpektovať naše oprávnené požiadavky. 

5. Investor bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v 

predmetných pozemkoch, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác. 

 

16. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo 

vyjadreniach: 

- č. OU-TV-OSZP-2019/01119-002 zo dňa 2.9.2019: 

1. Dodržiavať ustanovenia §77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z 

demolácií. 

2. Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov. 

3. Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácií v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o 

spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva. 

- č. OU-TV-OSZP-2019/011131-2 zo dňa 30.8.2019: 

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia, aby nevnikli do 

povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu, v súlade s § 39 zák. č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

17. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené vo 

vyjadreniach: 

- č. OU-KE-OSZP3-2019/046637 zo dňa 18.10.2019: 

1. V prípade, že by si plánovaná činnosť vyžiadala výruby drevín, je potrebné postupovať v zmysle § 47 

zákona. 

2. Osadzovanie stožiarov vrtuľníkom je potrebné vykonávať v mimo hniezdnom období. 

3. Rešpektovať nutnosť ochrany jestvujúcej zelene v riešenom území s tým, aby vplyvom stavebných 

prác nebol poškodený resp. narušený ich koreňový systém a koruna stromov s dôrazom na ustanovenia 

platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Okolité dreviny a krovité 

porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a 

estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. 

4. Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej 

zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín. 

5. Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie 

je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. 

Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa 

rezné miesta zahladia a ošetria. 

6. Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné : 
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> Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená 

ochrana pôdy, vôd abioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní. 

> Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových 

komunikáciách. 

7. V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 

- č. OU-KE-OSZP3-2019/046814-2 zo dňa 6.9.2019: 

1./ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste 

ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. 

2./ Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods.l písm.e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

3./ Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom 

týchto odpadov. 

4./ Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu. 

5./ Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov. 

6./ Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 

ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, 

ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia. 

 

18. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

uvedené vo vyjadrení č. OU-KE-OCDPK-2019/039947-2 zo dňa 29.7.2019: 

1.Realizáciou uvedenej stavby nesmie byť narušené jestvujúce odvodnenie ciest I. tried v košickom 

kraji, ktoré sú v styku z uvedenými stavbami. 

2. V prípade akéhokoľvek zásahu do ciest I. tried ste povinný tento zásah prejednať s naším odborom. 

3. Upozorňujeme Vás na povinnosť požiadať o stanovisko majetkového správcu ciest I. tried. 

 

19. Dodržať podmienky (postup) Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor uvedený v 

stanovisku č. OU-TV-PLO-2019/013858 zo dňa 11.11.2019: 

V prípade trvalého odňatia poľ. pôdy mimo zastavaného územia obce je potrebné postupovať v zmysle 

ust. § 17 cit. zákona a požiadať Okresný úrad Trebišov pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia 

o trvalom odňatí. 

V prípade použitia poľ. pôdy na čas kratší ako jeden rok, je potrebné požiadať orgán ochrany PP 

o stanovisko k použitiu poľ. pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok - § 18 zákona 

NR SR č. 220/2004 Z.z.. V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde nie 

je potrebné konanie v zmysle cit. zákona. 

 

20. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ODI v stanovisku                

č. ORPZ-TV-ODI-23-205/2019 zo dňa 5.12.2019: 

V ďalšej etape prípravy projektovej dokumentácie bude potrebné: 

a) V prípade vzniku dopravných obmedzení na priľahlých pozemných komunikáciáchg v dôsledku 

stavebnej činnosti počas realizácie stavby bude potrebné v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách /ďalej len ,,cestný zákon/ predložiť návrh prenosného dopravného značenia 

pracovného miesta na okresný dopravný inšpektorát v Trebišove za účelom jeho posúdenia a vydania 

záväzného stanoviska. 

b) V zmysle § 11 ods. 6 cestného zákona požiadať o zaujatie záväzného stanoviska pre potreby 

rozhodovania o povolení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty. 

Toto stanovisko je vydané pre vecne príslušný cestný správny orgán ako dotknutý orgán podľa  § 140a 

ods. 1 písm. a) v spojení s § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov za účelom vydania záväzného stanoviska pre príslušný stavebný 

úrad, ako aj v zmysle platných ustanovení cestného zákona pre vecne príslušný cestný správny orgán 

pre potreby rozhodovania o určení prenosného dopravného značenia a rozhodovania o povolení 

výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty a nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, 

vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných 

predpisov. 

 



Telefón 

+421/56/6713323     

E-mail 

kacinetzova@trebisov.sk 

Internet 

www.trebisov.sk 

IČO 

00331996 

6153/2020/53-OKa     

Strana 11 z 12 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  bez pripomienok. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 5 rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

          

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 13.11.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia 

GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“  

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica“  

na pozemkoch parc. č. líniová stavba v katastrálnych územiach Čierna nad Tisou, Pribeník, Somotor, 

Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Krásna, Stanča, Čeľovce, 

Trebišov.  

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.  

Stavebný úrad oznámil dňa 28.11.2019 podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 8.1.2020 vykonal ústne konanie s 

miestnym zisťovaním. Z dôvodu oznámenia verejnou vyhláškou bolo oznámenie o začatí konania 

vyvesené na úradných tabuliach mesta Trebišov, mestskej časti Košice – Krásna, mesta Čierna nad 

Tisou, obce Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, Slanec, Ruskov, Nižná 

Myšľa, Stanča, Čeľovce  a tiež na ich webových stránkach.  

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej 

umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

 

P o u č e n i e 

           

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

rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad – 

Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. 

 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  až po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

 

Správny poplatok vo výške 1400 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol       

zaplatený do pokladne mestského úradu v Trebišove dňa 13.11.2019. 

 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného 

zákona. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trebišov, mestskej časti Košice – 

Krásna, mesta Čierna nad Tisou, obce Pribeník, Somotor, Slovenské Nové Mesto, Lastovce, Slivník, 

Slanec, Ruskov, Nižná Myšľa, Stanča, Čeľovce a tiež na ich webových stránkach.  

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.                                                                       

  

  

 

 

 PhDr. Marek Čižmár 

 primátor  

 

 

 

 

Príloha pre navrhovateľa:  

1x schválená projektová dokumentácia 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Vyvesené dňa:                                                                                 Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996 

2. Mestská časť Košice – Krásna, Ul. Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna, IČO: 00691020 

3. Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou 

4. Obec Pribeník, Petöfiho 276, 076 51 Pribeník, IČO: 0031856 

5. Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor, IČO: 00331945 

6. Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto 

7. Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce, IČO: 00331678 

8. Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník, IČO: 00331911 

9. Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, okres Košice – okolie 

10. Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov 

11. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 003224493 

12. Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča 

13. Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce, IČO: 00331414 

 

 

  


