
OBEC BEŠA -07672 Voj any 

Obecný úrad Beša 107, 076 72 Vojany, 160: 00331309, Tel.: +421 56 63 95 258 

C.j. 20-02/2022/SÚ-ÚR/Ko 
	 Beša, 06.04.2022 

Vec: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, 160: 36599361 - návrh 
na vydanie rozhodnutia o umiestneni liniovej inžinierskej stavby: "VVN6836 Beša — Uprava vedenia 
S001 Optická telekomunikačná sietť" 

ROZHODNUTIE 
VEREJNA VYHLAŠKA 

Stavebnik Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, 160: 36599361 
podal dria 26.01.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni liniovej inžinierskej stavby: 
"VVN6836 Beša — tiprava vedenia S001 Optická telekomunikačná sietť" v k.ú. Beša. Uvedeným 
driom bolo začaté územné konanie o umiestneni stavby. 

Obec Beša, ako prislušný stavebný úrad podra § 117 ods. 1 zákona 6. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom zneni, zákona 6. 416/2001 
Z. z. o prechode niektorých pôsobnostf z orgánov štátnej správy na obce, zákona 6. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadeni a zákona 6. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a dopineni niektorých zákonov prerokoval návrh v územnom konani s fičastacmi konania 
a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podra § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh 
podra § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej 
správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia fičastnikov konania. 

Na základe toho podra § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky 6.453/2000 Z. z. vydáva 

ROZHODNUTIE  

o umiestneni liniovej inžinierskej stavby: 
VVN6836 Beša — Uprava vedenia (zriadenie optickčho vedenia-filožný optický kábel (tIOK)), 

S001 Optická telekomunikačná sier 

• navrhovaterovi: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, 
36599361, 

• pozemky parcelné čislo: CKN 393 (EKN 1602/5), CKN 41/2 , 40/2, 38/3 (EKN 1602/4), CKN 
37, 36 (EKN 1602/3), CKN 821/2 (EKN 269, 268, 267, 266/2), CKN 823 (EKN 266/1, 265), CKN 
473 (EKN 265, 264, 263, 262), 

• katastrálne územie: Beša, 
• (Id* o vlastnickom alebo inom práve k pozemkom: navrhovater je držiterom všeobecného 

povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietf a elektronických komunikačných 
služieb podra ustanoveni zák. 6. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v znenf neskoršich 
predpisov, navrhovater ako podnik poskytujúci verejnú sieť  alebo službu v oblasti elektronických 
komunikácii má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podra ust. § 139 ods. 1 pfsm. c) 
stavebného zákona, vyplývajfice z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 
Z.z. o elektronických komunikácidch, oprávŕiujfice ho v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom 
záujme zriad'ovať  a prevádzkovať  verejné siete a stavať  ich vedenia na cudzich nehnuternostiach, 

• členenie stavby: SO 01 Optická telekomunikačná sief, 
• druh stavby: liniová inžinierska stavba (telekomunikačná stavba), 
• fičel stavby: zriadenie telekomunika6ného optického inteligentného meracieho systému zberu 

a uchovávania informácii z odberných miest a vytvorenie 	podmienok pre poskytovanie 
telekomunikačných služieb zákaznikom, 

• charakter stavby: trvalá stavba. 
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I. Trasa stavby: 
Zriadenie liniovej inžinierskej stavby optického vedenia (telekomunikačnd stavba) v katastrálnom 
úzerni Beša v trase od existujíiceho PB VVN siete č. 155 (VN 6836) na pozemku reg. CKN pare. č. 
473 (EKN 262) po jestvujaci PB NN siete č. 9 (U1120-000009) na pozemku reg. CKN pare. 6. 393 
(EKN č. 1602/5) v celkovej dĺžke 175 m. 

Technické riešenie stavby: 
Zrealizuje sa pokládka novej podzemnej hrubostennej HDPE trubky dimenzie 040/33mm. Do tejto 
trubky bude zaffiknutý 72 vldknový optický kábel. Križovanie s jestvujúcim nasypom (ochrannou 
hadzou) sa zrealizuje riadeným podvrtom s uloženim HDPE trubky pre optiku do chráničky PE 075. 

m z riadeni• 
Snbeiná prúdová a napaťová snstava NN 3/PEN-400/230 V 50 Hz TN-C 

VVN 3-110 kV 50 Hz 
Trieda zeminy 3./0,12 — 0,25 MPa / 
Druh prostredia 4.1.1. vonkajšie (v zemi) 

W. Ureenie podmienok pre umiestnenie stavby, vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie a uskutočnenie stavby: 
1. Stavba bude umiestnená podra projektovej dokumentácie pre vydanie fizemného rozhodnutia, 

spracovanej zodpovedným projektantom - Ing. Vladislav Plocar, č. opr. 5428*A2, VSD, a.s., 
Mlynská. 31, 042 91 Košice. Každú zmenu umiestnenia stavby je možné uskutočniť  po 
predchadzajitcom odsdhlaseni na stavebnom úrade. 

2. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podra § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje pri 
nadzemnych a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sieti, vrátane oporných 
a vytyčovacich bodov. Na základe vyššie uvedeného je možné so stavbou začat' po nadobudnuti 
právoplatnosti tohto rozhodnutia a v súlade s ust. § 76 ods. 1 stavebného zákona možno stavbu 
užívať  bez kolaudačného rozhodnutia. 

3. Projektová dokumentácia realizácie stavby bude spracovand oprávnenými osobami v anysle 
ust. § 45 ods. 1 pism. a), ods. 2 pfsm. c), ods. 4 a § 46 stavebného zákona a v sitlade s osobitnými 
predpismi, v sídade s ust. § 47 stavebného zákona, ako aj v sitlade so stIvisiacimi technickymi 
normami a predpismi ochrany životného prostredia. 

4. Projektová dokumentácia realizácie stavby bude obsahovať  ndležitosti uvedené v § 9 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a bude 
vypracovaná v sAlade s ustanoveniami vyhldšky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujil 
podrobnosti o všeobecnych technických požiadavkách na vystavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orienacie. 

3. Pri umiestneni a uloženf optického labia musia byť  rešpektované jestvujíice inžinierske siete 
a dodržané najmenšie dovolené vzdialenosti - ochranné a bezpečnostné pásma v sabehu a pri 
krilovanf inžinierskych sieti v zmysle STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, STN 33 4050, 
TPP 702 01, TPP 702 02 a d'alšich súvisiacich noriem a predpisov. 

4. Pri križeni, sdbehu a v blizkosti existujficich verejnych vedenf a ich ochranných pásiem je nutné 
vykondvať  ručný výkop a jestvujíice vedenia zabezpečiť  technickymi prostriedkami proti vzniku 
previsu, nedovolenému priehybu a proti mechanickému poškodeniu. Investor stavby zodpovedd za 
pripadné škody na vedeniach a ich odstránenie bude vykonané na ndklady investora. 

5. Pred začatim stavby je potrebné zabezpečiť  presné vytyčenie polohy všetkych jestvujúcich 
podzemnych vedeni a pri vystavbe rešpektovať  podmienky ich správcov. 

6. Pri spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné zohradniť  podmienky dotknutych 
orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konanf, dodržať  ustanovenia platných právnych predpisov 
a STN, ochranné pásma existujúcich aj uvažovaných inžinierskych sieti. 

7. V pripade nutnosti výrubu drevin pri realizácii stavby je potrebné poliadať  prislušný orgán 
ochrany prirody a krajiny o salas k ich výrubu. 

8. Pri uskutočilovani stavby je stavebnik povinny dodržiavať  predpisy týkajíice sa bezpečnosti pace 
technickych zariadeni, najmä vyhldšku Ministerstva pace, sociálnych yea a rodiny SR '6. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a pacach s nimi silvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorYch pracovnych činnostf. 

9. Stanoviská dotknutSrch orgánov štátnej správy a ifičastnikov konania a z nich vypqrvajtice 
podmienky: 

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa - 
vyjadrenie pod č. OU-MI-OSZP-20217017480-002 zo dňa 22.12.2021 - síthlasi za dodržania 
podmienok: 
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1. Na realizáciu stavby VVN6836 Beša — Aprava vedenia (ziiadenie optického vedenia — úložny optický 
kábel) je nutné požiadať  o vydanie salasu podra § 27 ods. 1 pism. a) vodného zákona. K žiadosti 
o sithlas je potrebné predložiť  vyjadrenie správcu toku — SVP, š.p., OZ Košice. 

2. Do projektovej dokumentácie požadujeme zapracovať  požiadavky správcu toku. 
3. V žiadosti o súhlas požadujeme bližšf popis preklenutia hrádze suchého poldra a mŕtveho ramena. 

4. Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávand maximálne 

bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť  k znečisteniu podzemných a povrchových vôd. 
5. Z hradiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom územi je potrebné rozsah a spôsob 

ochrany prejednať  s prevadzkovatermi verejnych inžinierskych sietf, v ktorYch je nutné pred začatim 

prác prizvať  k ich presnému vytyčeniu. 
2. Okresný lead Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie štátna správa odpadového 
hospodárstva - vyjadrenie pod ei OU-MI-OSZP-2022/001630-002 zo dňa 17.01.2022 - síthlast za 
nasledujficich podmienok: 

1. Predloženú dokumentáciu je potrebné dopiniť  o zoznam jednotlivych druhov odpadov v členeni podra 
vyhlášky MžP SR 6. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katakig odpadov v meni vyhlášky MžP SR 
6. 320/2017 Z.z., ktoré budú vznikať  počas realizácie predmetnej stavby a uviesť  pri nich spôsoby 
nakladania s nimi, ktoré musia byť  v súlade so zákonom o odpadoch. 

2. So všetIcymi druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a demolačných prác 

a budú vznikať  počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať  alebo inak s nimi zaobchddzať  
talcym spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie rudi a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby 
nedochádzalo k riziku mečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlin 
a živočichov, obťažovania okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo 
miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať  so vzniknutymi odpadmi v súlade s platnými 
legislativnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t.j. dodržiavať  povinnosti ustanovené 
v § 14 zákona o odpadoch, odovzdať  vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s daným 
druhom odpadu, viesť  o odpadoch evidenciu, podávať  ohlásenia podra vyhlášky MžP SR č. 366/2015 
Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v menf neskoršich predpisov atd'.). 

3. Pri nakladanf so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii je nutné dodržiavať  ustanovenia § 77 
zákona o odpadoch. Podra § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom predmetných odpadov 
vmikajúcich v dôsledlcu uskutočiiovania daných udržiavacfch, stavebných a demolačných prác je 
v danom pripade právnická osoba, resp. fyzická osoba — podnikater, pre Ictorú sa tieto práce 
v konečnom štádiu vykonávajú t.j. investor stavby. Je potrebné zabezpečiť  spracovanie odpadu 
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (§ 14 ods. 1 pfsm. d/ zákona o odpadoch, t.j. 
uprednostniť  recykláciu a zhodnotenie odpadov pred ich meškodnenim). V okrese Michalovce sa 
v súčasnosti prevádzkujú štyri zariadenia na zhodnocovanie nielctorych druhov stavebných odpadov 
a odpadov z demolácii. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadov v okrese Michalovce sú k dispozicii na OÚ Michalovce, OSŽP. Po ukončeni stavby sa na 
danej lokalite nemôžu nachádzať  žiadne druhy odpadov z danych stavebných prác. 

4. Pri nakladani s nebezpečnymi odpadmi pri realizácii stavby ako aj počas prevadzky je nutné dodržiavať  
§ 25 zákona o odpadoch. 

5. Podra ustanoveni § 1 ods. 2 pism. h.) zákona o odpadoch sa zákon o odpadoch nevzeahuje na 
nekontaminovanú zeminu a iny prirodzene sa vyskytujúci materal vykopaný počas stavebných prác, ak 
je isté, že sa materiál použije na Ačely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol 
vykopany. Odpady kat. č. 17 05 04 — zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. 6. 17 05 06 
— vykopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 vmiknú len vtedy, ak bude nekontaminovaná zemina 
odvážaná mimo areal staveniska. 

6. Dopravca odpadov musi mat' registráciu podra § 98 ods. 4 zákona o odpadoch. 
7. Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácii — t.j. investor stavby podra ustanoveni § 3 ods. 1 

vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v meni neskoršich 
platných predpisov je povinny zahrnúť  do „Ohlásenia o vmiku odpadu a nakladani s nim" za prfslušny 
kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prilohe č. 2 hore uvedenej vyhlášky aj stavebné 
odpady z realizácie predmetnej stavby. 

3. Okresný ňrad Michalovce, odbor starosdivosti o životné prostredie - šthtna sprdva OPaK 
stanovisko pod č. OU-MI-OSZP-2022/001636-003 zo dňa 20.01.2022 - sfihlasi za nasledovných 

podmienok: 
1. v priebehu výstavby minimalizovať  prechddzanie ťaNcych mechanizmov mimo spevnených 

komunikácii, 
2. pri stavebných činnostiach a hibeni vykopov v blizkosti drevin postupovať  v zmysle STN 837010, 
3. zabrániť  únilcu ropn 'ych látok z ťaNcych mechanizmov používan 'ych pri vystavbe, 
4. po ukončeni prace uviesť  stavenisko do pôvodnélio stavu, 
5. počas výstavby maximálne obmedziť  prašnosť. 
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4. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácil Michalovce 
- stanovisko pod č. OU-AII-OCDPK-2021/017687-002 zo dňa 28.12.2021: 

1. Cestným správnym orgánom pre miestne a fičelové komunikácie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemn 'ych komunikáciách (cestn 'y zákon) sú obce v rámci preneseneho 
výkonu štátnej správy. V danom pripade prislušným cestným spravnym orgánom je obec Beša, Beša 
107, 076 72 Vojany. 

5. Obec Beša — vyjadrenie pod č. OcU-70/2021 zo dňa 29.12.2021: 
1. súhlasi s umiestnenim optickeho vedenia na parcelách č. 1602/3, 1602/4, ktorých vlastnficom je obec. 

6. Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice - vyjadrenie pod č. IU-2021/4242-15456 zo 

dňa 27.12.2021: 
V zmysle zákona 6. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky, 
v súlade so zasadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhradom na 
ochranu pozemných komunikácii a na bezpečnosť  premávky na nich, k predloženej stavbe nebudú dotknute 
zaajmy Správy ciest Košickeho samosprávneho kraja. 0 vyjadrenie k predmetnému zámeru je potrebne 
požiadať  Obec Beša a vlastaca pozemkov, ktorých sa trasa telekomunikačneho vedenia dotýka. 

7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice — stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 333/2022/2 zo 

dňa 17.1.2022 —súhlasí pri dodržani týchto podmienok: 
1. Icrižovanie liniových vedeni je potrebne vykonať  v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedeni 

a komunikácil s vodnými tokmi", 
2. pri križovani ochrannej hrádze pretlačanim musi byť  liniove vedenie uložene v chráničke v hibke 1,2 m 

pod telesom hrádze. Chráničlcu ukončiť  podl'a možnosti min. 10,0 m od paty hrádze obojstranne. 
Chráničky požadujeme dimenzovať  na zaťaženie minimálne 25 t, vzhfadom na hmotnosť  stavebných 
mechanizmov, ktore SVP, š.p. vyaživa na zabezpečenie opráv a fidržby hradzi, 

3. križovanie liniových vedeni s vodným tokom musi byť  navrhnute a zrealizovane tak, aby správca toku 
nemusel vykonávať  fidržbu vodneho toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných 
strojov, ako dôsledok ochranneho pasma káblových vedeni, 

4. d'alši stupeii projektovej dolcumentácie s dôrazom na technicke riešenie križovania linioveho vedenia 
s hrádzou (detaily jednotlivých križovani), hrádzový kilometer križovania zaslať  na SVP, š.p. k zaujatiu 
stanoviska, 

5. upozorriujeme Vás, že v blizkosti telesa hrádze sa nachádzajú materialove jamy (nie sú to mŕtve 
ramena), ktore sú súčasťou chránenej lcrajinnej oblasti. 

6. Zarovefi upozorriujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, 
v zneni neskoršich predpisov nezodpovedá za škody spôsobene mimoriadnou udalosťou a škody 
spôsobene uživanim vodných tokov. 

7. V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v meni neskoršich predpisov sú vlastnici stavieb, 
ktore nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadenf umiestnených vo vodnom toku 
a v inundačnom územi povinni na vlastné náklady dbať  o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, 
aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť  ich pred škodlivými fičinkami vôd, splaveninami 
a Fadom. 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice — stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 333/2022/4 zo 
dňa 15.3.2022 — súhlasi za podmienok uvedených v predošlom stanovisku k zámeru stavby č. CS SVP 
OZ KE 333/2022/2 zo dňa 17.1.2022 a za nasledovných podmienok: 

1. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť  na SVP, š.p., Povodie Bodrogu, ocištepný závod, 
Trebišov, pracovisko Michalovce, Ing. Emil tiurovč& č. tel. 0911 085 879. 

2. Investor, resp. vlastrific tejto stavby je povinný dodržať  ustanovenia § 47 a § 49 a § 50 zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách v zneni neskoršich predpisov. 

3. Z hradiska protipovodŕiovej ochrany Vas žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2009 Z.z. o ochrane 
pred povocIfiami v meni neskoršich predpisov. 

4. V pripade záberu pozemkov vo vlastnictve SR — SVP, š.p. požadujeme doriešiť  majetkopravny vzťah 
osobitnou žiadosťou. 

5. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať  nám porealizačne zameranie križovania vodných tokov 
s uvedenim rkm miesta križovania a v prietočnom reze križovania požadujeme uviesť  zamerane 
nadmorske výšlcy brehov toku, dna a hornej chraničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť  aj 
v digitálnej podobe (súbor *dgn,*dwg, pdf.). 

9. SPP — distribíicia, a.s. Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/NS/0006/2022/L6 zo dňa 4.1.2022 - 
síthlasi s umiestnenim vyššie uvedenej stavby za dodriania nasledujíicich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 
1. Pred realizaciou zemných prac a/alebo pred začatfm vykonávania iných činností je stavebia povinn 'y 

požiadať  SPP-D o vytýčenie existujúcich plynarenských zariadenf prostrednictvom online formulara 
zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk  (časť  E-služby), 

2. v záujme predchádzaniu poškodeniam plynarensicých zariadeni, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadeni do rozsahu 100 m 
bezplatne, 
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3. stavebnflc zabezpeči vypracovanie projelctovej dokumentácie pre nčely stavebného konania, alebo pre 
konanie podfa iných právnych predpisov, podfa podmienok uvedených v tomto vyjadreni, 

4. stavebac je povinný pred začatim stavebného konania predložiť  projektoyú dokumentáciu pre fičely 
stavebného konania, alebo pre konanie podfa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, 

5. v projektovej dokumentácii pre fičely stavebného konania, alebo pre konanie podfa iných predpisov, 
požadujú, aby stavebnfic: 
- rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadeni a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 
- pri silbehu a križovani navrhovaných vedenf s existujficimi plyndrenskými zariadeniami dodržal 
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujncim 
plynárenským zariadeniam, 
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslenim všetIcých stibehov a križovani 
navrhovaných vedeni s existujficimi plyndrenskými zariadeniami, 
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetIcých sfibehov a križovani existujficich 
plynárenských zariadeni a navrhovanou stavbou. 

10. Orange Slovensko, a.s. - MICHLOVSKY, spa s r. o. Pieštany - vyjadrenie č. KE-0018/2022 
zo dňa 11.1.2022 - nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a Orange Slovensko, a.s. 
11. 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava - stanovisko zo dňa 31.12.2021 - v zdujmovom nzemi sa nenachadzajú 
siete, objekty alebo zariadenia v správe 02 Slovakia, s.r.o., s vydanim územného rozhodnutia 
12. ANTIK Telecom, s.r.o. Košice - vyjadrenie pod 6. 1495/12/2021 zo dňa 04.01.2022 
v uvedenej lokalite nemajú vlastné siete a zariadenia, ktoré by prechádzali vymačeným zaujmov 'ym fizemim. 
13. GeCom, s.r.o. Michalovce - vyjadrenie pod č. Ge20210014 zo dňa 22.12.2021 - v danej lokalite sa 
nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné inžinierske siete vo vlastnictve GeCom, s.r.o., k danej stavbe 
nemain žiadne pripomienky. 
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie pod č. 11/2022 zo dňa 17.12.2021 
vo yymačenej záujmovej oblasti nie sú uložené KDS, k uvedenej stavbe nemáme pripomienky. 
15.Východoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. Košice - vyjadrenie pod č. 644/2022/0 zo dňa 
7.1.2022: 

Do priloženej situácie sme Vám orientačne zakreslili priebeh verejného vodovodu v správe VVS, a.s. závod 
Trebišov, ktoré sa nachadzajú v lokalite k.ú. Beša. 
Presnú trasu inžinierskych sieti vytýčime v teréne pred realizáciou stavby na zálclade objednávky. 
Kontalctná osoba pre vytýčenie vodovodndho potrubia p. Koško, mob. 0911 968 036. 
Stavbu žiadame realizovať  v sfilade s ustanoveniami Zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizácidch v nieni neskoršich predpisov s dodržanim odstupových vzdialenosti podfa STN 
73 6005. 
V bezprostrednej blizkosti verejného vodovodu navrhnnť  zemné a výkopové prAce ručným spôsobom. 
Neumiestriovať  stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzia pristup k verejndmu vodovodu 
pripadne môžu ohroziť  jeho technický stay. 
Pri spatnej nprave povrchov prispôsobiť  poklopy zemných uzáverov, hydrantov a šachiet novej nrovni 
terénu. Po ukončenf nprav prizvať  zástupcu našej spoločnosti k preskašaniu funkčnosti vodohospodárskych 
zariadeni, kontaktná osoba hg. Lakatos, mob. 0911968014. 
Pri zemných prácach dodržať  min. krytie verejného vodovodu 1,2 m. 
V pripade spôsobenia poruchy na zariadeniach verejného vodovodu počas realizácie tejto stavby, jej 
odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby. 
Informácie o trase jednotlivých vodovodných pripojok pre nehnuternosti nachadzajfice sa v lokalite, 
poskytnn jednotlivi vlastnici. 

16.Krajský painiatkový úrad Košice — závázné stanovisko pod č. KPUKE-2021/25581-2/107630/PS,SB 
zo dňa 22.12.2021, ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezisk a pamiatkového fondu 
určuje tieto podmienky: 

• Nemá ndmietIcy k umiestneniu stavby. 
• Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nalez, je stavebnflc povinn 'y postupovať  

v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihned' ohlasiť  a urobiť  neyyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 
pokie o fiom nerozhodne stavebný Arad po dohode s orgánom štdtriej správy na ochranu pamiatkového 
fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

17 .Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikácii a informatiky - 
vyjadrenie pod č. CPKE-OTI-2021/000201-456 zo dňa 23.12.2021 — vo vyznačenej lokalite 
neprevádzkujú vedenie v ich správe. 

V. Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: neboli vznesené. 
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Toto rozhodnutie podra § 40 odst. 1 stavebného zákona v zneni neskoršich predpisov plati 
dva roky odo (Ina nadobudnutia právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude so 

stavbou začaté, nakollo navrhovaná stavba je klasifikovaná ako líniová stavba podzemného vedenia 
elektronickej komunikačnej siete a podFa § 56 pism. b) stavebného zákona sa na predmetnú stavbu 
stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. 

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastnikov územného konania. 

Odlivodnenie: 

Navrhovatel' Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, 
36599361 podal dňa 26.01.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni liniovej stavby: 
"VVN6836 Beša — iiprava vedenia S001 Optická telekomunikaná stet" v k.ú. Beša. 

Stavebný úrad listom zo dňa 15.02.2022 pod č. 20-01/2022/St-tR/Ko oznámil v zmysle 
§ 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania účastnikom konania (liniová 

stavba, zvlášť  rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastnikov konania) verejnou vyhláškou 

(oznámenie o začati konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Beša a zverejnené na webovom 
sidle obce Beša v termine od 18.02.2022 do 07.03.2022), doticnutým orgánom osobitne obvyklou 
formou (jednotlivo) a súčasne na prejednanie predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovanfm, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.03.2022. V oznámeni boli fičastnici 

konania poučeni, že do podkladov rozhodnutia MOŽ110 nahliadnuť  na tunajšom stavebnom úrade 
a svoje námietky k návrhu mažu uplatniť  najneskôr pri tomto ústnom pojednávanf, inak sa na ne 
neprihliadne. 

Na tomto ústnom pojednávani spojenom s miestnym zisťovanim sa ku stavbe vyjadrili tieto 
dotknuté orgány štátnej správy a účastnici konania, ktorých stanoviská nie sú záporné ani 
protichodné: 
• do záznamu: - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. — vyjadri sa hned' po obdržani liadosti 

o vyjadrenie do 14 dni. 
Dria. 23.03.2022 stavebta dopinil nové síthlasné stanovisko od Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Bodrogu, odštepn 'y závod, Trebišov, pracovisko 
Michalovce pod č. CS SVP OZ KE 333/2022/4 zo dňa 15.3.2022, ktoré plati spolu s ich predošlým 
stanoviskom pod '6. CS SVP OZ KE 333/2022/2 zo dňa 17.1.2022. 

Podra. § 37 ods. 3 stavebného zákona boli pred vydanim tohto rozhodnutia zabezpečené 
stanoviská: 
• projelctová dokumentácia stavby — spracovater: zodpovedny projektant - Ing. Vladislav Plocar, 6. opr. 

5428*A2, VSD, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice, 
• obec Beša - vyjadrenie ako vlastnflca dotknutych nehnuternosti pod č.j. OcU-70/2021 zo dňa 29.12.2021, 
• Okresny Arad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP — štatna vodná sprava — vyjadrenie pod č. OU-MI-OSZP-

2021/017480-002 zo dňa 22.12.2022, 
• Okresny Arad Michalovce, odbor starostlivosti o žP — štátna správa odpadového hospodarstva — vyjadrenie 

pod č. OU-MI-OSZP-2022/001630-002 zo dňa 17.01.2022, 
• Okresny trad Michalovce, odbor starostlivosti o životrid prostredie — ŠS OPaK - stanovisko zo dňa 

20.01.2022 pod Č. OU-MI-OSZP-2022/001636-003, 
• Okresny Arad Michalovce, odbor cestnej clopravy a PK - stanovisko pod č. OU-MI-OCDPK-2021/17687-

002 zo dňa 28.12.2021, 
• Správa ciest Kogického samosprávneho lcraja Košice - vyjadrenie pod 6. IU-2021/4242-15456 zo dňa 

27.12.2021, 
• Slovensky vodohospodársky podnik, š.p. Košice — stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 333/2022/2 zo dňa 

17.1.2022, 
• Slovensky vodohospodársky podnik, š.p. Košice — stanovisko pod č. CS SVP OZ ICE 333/2022/4 zo dňa 

15.3.2022, 
• SPP — distribUcia, a.s. Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/NS/0006/2022/Li5 zo dňa 4.1.2022, 
• Orange Slovensko, a.s. - MICHLOVSKY, spol. s r.o. Piešťany - vyjadrenie Č. KE-0018/2022 zo dňa 

11.1.2022, 
• 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava - stanovisko zo dim 31.12.2021, 
• ANTIK Telecom, s.r.o. Košice - vyjadrenie pod Č. 1495/12/2021 zo dňa 04.01.2022, 
• GeCom, s.r.o. Michalovce - vyjadrenie pod 6. Ge20210014 zo dňa 22.12.2021, 
• UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie pod č. 11/2022 zo cilia 17.12.2021, 
• Vychodoslovenska vodárenská spoločnosť, a.s. Košice - vyjadrenie pod 6. 644/2022/0 zo dňa 7.1.2022, 
• KrajsIcy pamiatkovy Arad Košice — závazn6 stanovisko pod č. ICPUKE-2021/25581-2/107630/PS,SB zo dňa 

22.12.2021, 
• Ministerstvo vnutra SR. Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikacii a informatiky - vyjadrenie 

pod 6. CPICE-OTI-2021/000201-456 zo dňa 23.12.2021. 
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Stanoviská nčastnikov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizáčif boli 

skoordinovanč  a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Tunajši stavebn 'y Arad v územnom konani posúdil predložený návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestneni stavby: "VVN6836 Beša — ilprava vedenia S001 Optickd telekomunikačnd sieť" podra 

§ 37 stavebnčho zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutej obce, 
zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám neodporuje, ani 
životné prostredie neohrozuje. Navrhované umiestnenie vyhovuje všeobecnym technickým 
požiadavkám na výstavbu určeným vo vyhldške č. 532/2002 Z.z.. Dokumentácia stavby pre 
rozhodnutie o umiestneni stavby spina požiadavky o všeobecnych technických požiadavkdch na 
výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. 

Správny poplatok vyrubený v zmysle pol. 59 pism. a) ods. 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v zneni skoršich predpisov vo výške 100,00 bol zaplaten 'y na fičet obce Beša. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musi byt' vyvesenč  po dobu 15 dnf na 
úradnej tabuli obce Beša a zverejnené na internetovej stránke obce Beša vvvvvv.obecbesa.sk. 
Za deň  doručenia tohto rozhodnutia sa považuje posledný deň  jeho vyvesenia, resp. zverejnenia 
na internetovej stránke. 

Pou č enie: 

Podra § 54 zákona '6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskorš'ich predpisov proti 
tomuto rozhodnutiu možno podať  odvolanie v lehote 15 dni odo dria oznámenia rozhodnutia na 
stavebný nrad — obec Beša. Včas podanč  odvolanie má odkladný fičinok. Toto rozhodnutie možno 
preskamať  súdom po vyčerpanf riadneho opravného prostriedku. 

Rozhodnutie sa doruči: 	 " 
I. tgastnikom konania formou verejnej vyhlašky (v súlade s § 42 ods. 2 stavebnaio zákona s prihliadnutim 
na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 spravneho poriadlcu — liniová stavba, zvlášf rozsiahla stavba, stavba s veľkým 
počtom fičastOcov konania, neznámi účastnici konania, neznámy pobyt fičastrAov konania): 
1. navrhovaterovi - Východoslovenská distribučna, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, 
2. vlastacom dotknutych pozemkov, v ktorych je liniova stavba umiestnená a vlastnflcom susednych 

pozemkov a stavieb. 

II. Dotknutým orgánom jednotlivo na vedomie: 
1. Okresny Arad Michalovce, odbor starostlivosti o žP (šVS, ŠSOPaK, šSOH), Nám. slobody 1, 071 01 

Michalovce 
2. Okresny Urad Michalovce, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
3. Správa ciest Kogického samosprávneho kraja, Nam. Maratóriu mieru 1, 042 66 Košice 
4. Krajsky pamiatkovy brad, Hlavná 25, 040 01 Košice 
5. Ministerstvo vflátra SR, Centrum podpory Košice, Odd. telek. a informatiky, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 
6. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
7. ANTIK Telekom, Čárskeho 10, 040 01 Košice 
8. GeCom, s.r.o. , Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce 
9. SPP- distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
10. SVP, š.p., Správa povodia Laborca, S.H. Vajanského 3, 071 01 Michalovce 
11. VVS, a.s., závod Trebigov, Komenslcdho 1872, 075 01 Trebigov 



Vyvesenč  dlia• 	 

Podpis a pečiatka: 
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III. Na vedomie (nemá &inky doručenia): 
1. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynska. 31, 042 91 Košice — navrhovater 
2. Ing. Vladislav Plocar, VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice — zodpovedný projektant 

Zverejnenie rozhodnutia:  

1. Obec Beša — úradná tabura — zverejnenie po dobu 15 dni: 

lat- if • &).Lic) 

dpis a pečiatka: 	  

2. Obec Beša — intemetová str. 	 — zverejnenie po dobu 15 dni: 
sa 41- 4 

Zverejnenč  dňa 	 I 	 Ukončenie zverejnenia 

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka: 	  

Zvesenč  dria• 	  
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