OBEC VINNÉ
Vinné 508, 072 31 Vinné
_____________________________________________________________________________
Číslo: 4604/S2018/00358
Vinné, dňa 15.01.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Obec Vinné, ako určený príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) vydal dňa 27.11.2015 územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.
1401/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015.
Navrhovateľ:
Názov stavby:
Miesto stavby:
Účel stavby:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02
Trnava, IČO: 42156424
Realizácia optických sietí, Klaster VI-2, obce: Kaluža, Kusín, Poruba pod
Vihorlatom
líniová stavba, katastrálne územie: Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa,
Poruba pod Vihorlatom
vybudovanie pasívnych optických sietí

Navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02
Trnava, IČO: 42156424, podal dňa 25.10.2018 žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení uvedenej stavby.
Dňom podania návrhu bolo začaté konanie podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona o predĺžení platnosti
rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby.
Obec Vinné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona na základe
určenia Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky listom č. OÚ-KE-OVBP22015/0300735 zo dňa 05.08.2015 podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a
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 po posúdení predmetu
žiadosti navrhovateľa a na základe záverov z konania, podľa ust. § 40 ods. 3 v spojení s ust. § 40 ods.
1 stavebného zákona
predlžuje
platnosť územného rozhodnutia
č. 1401/2015 zo dňa 27.11.2015
o umiestnení líniovej stavby s názvom:
"Realizácia optických sietí, k Klaster VI-2, obce: Kaluža, Kusín, Poruba pod Vihorlatom"
na pozemkoch v katastrálnom území obcí Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, a Poruba pod
Vihorlatom
Ostatné náležitosti stavby a podmienky pre umiestnenie a realizácie stavby, uvedené v rozhodnutí č.
1401/2015 zo dňa 27.11.2015 o umiestnení uvedenej stavby ostávajú v platnosti.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak navrhovateľ v uvedenej lehote oznámi stavebnému úradu začatie
predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov
územného konania. Účastníci konania sú navrhovateľ, obce a právnické a fyzické osoby, ktorým
postavenie účastníka konania vyplýva z ust. § 34 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona.
Nakoľko je predmetom konania predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s veľkým
počtom účastníkov, je rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa ust. § 42 ods. 2
stavebného zákona oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom štátnej
správy a správcom IS a ostatným dotknutým organizáciám je rozhodnutie oznámené jednotlivo.
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Odôvodnenie:
Dňa 25.10.2018 podal navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti
územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Realizácia optických sietí, k Klaster VI-2, obce:
Kaluža, Kusín, Poruba pod Vihorlatom" na pozemkoch v katastrálnom území obcí Vinné, Kaluža,
Klokočov, Kusín, Jovsa, a Poruba pod Vihorlatom. Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Vinné
pod č.j. 1401/2015 zo dňa 27.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2015 a čas jeho
platnosti bol určený na tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Navrhovateľom podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia bola podaná
včas, v lehote platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby. Žiadosť o predĺženie platnosti
predmetného územného rozhodnutia odôvodnil navrhovateľ nepridelením finančných prostriedkov na
realizáciu predmetnej stavby.
Navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
IČO: 42156424 podal dňa 25.10.2018 žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia pod č. j.
1401/2015 zo dňa 27.11.2015 na líniovú stavbu s názvom: "Realizácia optických sietí, k Klaster VI-2,
obce: Kaluža, Kusín, Poruba pod Vihorlatom" na pozemkoch v katastrálnom území obcí Vinné,
Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, a Poruba pod Vihorlatom.
Stavebný úrad po doručení a preskúmaní žiadosti vyššie uvedeného navrhovateľa dňa
04.12.2018 písomne pod č.j. S2018/00358 podľa ust. § 36 stavebného zákona formou verejnej
vyhlášky oznámil účastníkom konania začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
uvedenej stavby a podľa ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania.
Dotknuté orgány štátnej správy, správcovia IS a ostatné dotknuté organizácie stavebný úrad
upovedomil jednotlivo.
Nakoľko predmetná stavba má charakter rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania bolo
začatie konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou vyvesením
písomnosti na úradnej tabuli v stavbou dotknutých obciach Vinné, Kaluža, Klokočov, Jovsa, Poruba
pod Vihorlatom (oznámenie konania vyvesené v obciach v dňoch od 7.12.2018, 10.12.2018
a 12.12.2018).
V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány o podmienkach nahliadnutia do
podkladov konania, ako aj o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu
konania.
V stanovenej lehote bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie:
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 7, 817 04 Bratislava 11 č.j. 2312378/3922/18 zo dňa 18.12.2018 – v ktorom oznamujú, že:
o evidujeme výhradné ložiská s určeným DP, CHLÚ a ložisko nevyhradeného neraste
LNN tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke 1:60 000,
o neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1 zák. č. 44/1988,
o Evidujeme skládky odpadov tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke
1:60 000,
o nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
o máme zaregistrované zosuvy tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v miere
1:60 000,
o predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika,
o geotermálne údaje sú k dispozícii na webovej stránke – aplikácia Atlas geotermálnej
energie,
o toto vyjadrenie má informatívny charakter a nenahrádza geologický prieskum.
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola predmetná stavba začatá a nakoľko v priebehu
konania neboli k predmetu konania vznesené žiadne pripomienky a námietky zo strany účastníkov
konania a orgánov a predpoklady, za ktorých bolo vydané rozhodnutie o umiestnení uvedenej stavby
zostali nezmenené, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia
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rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Vinné 508, 072 31. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom
podľa osobitného predpisu.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení
s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Vinné, Kaluža,
Klokočov, Kusín, Jovsa a Poruba pod Vihorlatom. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 20,- eur bol stanovený podľa položky č. 59b) zákona NR SR č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a uhradený formou bankového prevodu na účet obce Vinné
dňa 03.12.2018.

Ing. Marián Makeľ
starosta obce
Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania:
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 KSK, nám. Maratónu mieru 1, 041 01 Košice
 Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36 Kaluža - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
 Obec Klokočov Obecný úrad, Klokočov 54, 072 31Vinné
- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
 Obec Kusín, Obecný úrad, Kusín 130, 072 32 Jovsa - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
 Obec Jovsa, Obecný úrad Jovsa 73, 072 32 Jovsa- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
 Obec Poruba pod Vihorlatom, č. 175, 072 32 pošta Jovsa - so žiadosťou o vyvesenie tohto
rozhodnutia
Dotknutým orgánom:
1. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Slobody 1, Michalovce
3. Okresný úrad Michalovce, odbor CDaPK, Nám. Slobody 1, Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, S. Chalúpku 18, Michalovce
5. OR HaZZ, F.Kráľa 21, Michalovce
6. MDVaRR, Úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 50/A, Košice
7. Slovenská správa ciest, IvaSC-Košice, Kasárenské námestie 4, Košice
8. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
9. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice
10. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice
11. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o.
14. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
15. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava
16. Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava
17. VVS, a.s., Hviezdoslavova 50, Michalovce
18. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
19. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice
20. Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu, Kľačany
21. Transpetrol,a.s., Šumavská 38, Bratislava
22. Nafta,a.s., Votrubova 1, Bratislava
23. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava
24. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
25. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava
26. MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, Košice
27. Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava
28. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, Bratislava

