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Mesto Prešov
stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov
Číslo: SÚ/13577/157672/2021-Mk

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 16.11.2021

Vybavuje: Mgr. Milan Madzik,
051/3100534
e - mail: milan.madzik@presov.sk
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Na mesto Prešov, Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „stavebný zákon"), bol podaný dňa 30.09.2021 navrhovateľom,
ktorým je Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
v zastúpení na základe písomného splnomocnenia spoločnosťou M-tel s.r.o., IČO 36172961,
Južná trieda 74, 040 01 Košice, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie
stavby: ,,F2BTS Prešov Jilemnického 1147KO", na pozemkoch pare. č. KN-C 6209/1,
6209/30, 6209/52, 6209/53, 6214/63, KN-E 3262/1, katastrálne územie Prešov.
Popis stavby: Účelom a cieľom stavby je pripojenie existujúcej základňovej stanice Orange
Prešov Jilemnického 1147KO umiestnenej na parcele č. 6214/63 vedľa tehlového komína v
areáli firmy MRAZIARNE SERVIS spol. s r.o. na ulici Jilemnického Prešov na optickú
infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania
verejnej elektronickej komunikačnej služby. Celková dÍžka zemných káblových trás 365 m.
Predmetom stavby je uloženie jednej AB HOPE rúry s priemerom 40 mm
s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm a dvoch rezervných HOPE
rúr s priemerom 40 mm. Projektovaná trasa je navrhnutá v katastrálnom území Prešov. Do
položenej jednej AB HOPE rúry bude následne zafúknutý 24 vláknový optický mini kábel
bez opätovnej rozkopávky terénu. TECHNICKÉHO RIEŠENIE STAVBY: Cieľom stavby
je napojenie existujúcej základňovej stanice Orange Prešov Jilemnického 1147KO
umiestnenej na parcele č. 6214/63 vedľa tehlového komína v areáli firmy MRAZIARNE
SERVIS spol.s.r.o. na optickú sieť. Navrhovaná trasa vychádza od nového servisného bodu
SP (Service Point) vybudovaného na existujúcej regionálnej trase optického kábla spoločnosti
Orange Slovensko a.s. Trasa od SP pokračuje v zeleni, trasa podvrtom prekrižuje miestnu
komunikáciu a pokračuje popri komunikácii v zeleni okolo areálu firmy MRAZIARNE
SERVIS spol.s.r.o. Trasa prechádza oplotením a pokračuje ku komínu, kde bude ukončená
v novom OOF v existujúcom KSBM kabinete. Trasa výkopu je navrhovaná v zeleni a v
spevnených plochách, križovanie miestnych komunikácií, vjazdov do domov je navrhované
pretláčaním. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným
pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych
sieti podľa STN73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Do výkopu sa
uloží jedna HOPE rúra priemeru 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8
mm a dve rezervné HOPE rúry s priemerom 40 mm. Vzdialenosť prípojky je cca 365 m.
Následne sa v servisnom bode SPl vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasy s
trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie základňovej stanice sa do jednej trubičky
v HOPE rúre zafúkne 24 vláknový optický minikábel, od existujúcej optickej spojky do
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nového OOF umiestneného v základňovej stanici. Územie stavby je určené trasou podľa
špecifikácie v zadávacom dokumente. Trasa prechádza týmito parcelami v katastrálnom
území k. ú. Prešov: KN-C: 6209/1, 6209/30, 6209/52, 6209/53, 6214/63 a KN-E: 3262/1.
Stavebný úrad týmto v súlade s ustanovením§ 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám spolupôsobiacich v územnom
konaní a v súbehu s ustanovením § 36 ods. 4 týmto oznamuje začatie územného konania
účastníkom konania verejnou vyhláškou.
V zmysle ustanovenia § 142h písm. a) stavebného zákona v súvislosti s ochorením
COVID-19, stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v
nevyhnutnom rozsahu.
Vzhľadom na uvedené, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania, pričom podľa
§ 36 ods. 2 stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a
pripomienky k predloženému návrhu uplatniť naineskôr do 7. pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia o začatí územného konania, inak sa na neskoršie podané
námietky neprihliadne.
Dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní ako aj účastníci
konania z dôvodu covidovej situácie môžu za účelom zaujatia písomného stanoviska, resp.
záväzného vyjadrenia, požiadať o zaslanie návrhu, prostredníctvom elektronickej pošty (e
mailom) na adrese: kolvekova.maria@gmail.com (tel. 0911 731 931).
Takisto účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiace v územnom
konaní môžu v určenej lehote nahliadnuť do predloženého návrhu na Mestskom úrade
v Prešove, stavebnom úrade, Jarkovač. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 303, na 2. poschodí a to
na základe vopred dohodnutého termínu (je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel.
číslo 051/3100534 alebo prostredníctvom e-mailu).
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je povinný požiadať stavebný úrad o
primerané predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad
bude mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí v zmysle § 36
ods. 3 stavebného zákona.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom doručeným
prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom.
Stavebný úrad účastníkov konania upozorňuje na to, že podľa§ 42 ods. 4) stavebného
zákona v odvolacom konaní sa nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného
splnomocnenia.
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Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby:
F2BTS Prešov Jilemnického 1147KO, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods.
2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta Prešov, a zverejnená na internete - elektronickej tabuli Mesta
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia. Do lehoty
sa v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nezapočítava deň, keď
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
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Na vedomie:
1. M-tel s.r.o., IČO 36172961, Južná trieda 74,040 01 Košice
2. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8,821 08 Bratislava-Ružinov
3. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska 1,080 01 Prešov
4. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10,825 13 Bratislava-Ružinov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická l, 080 01 Prešov
6. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor financií a mestského majjetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50,040 01 Košice
8. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 O I Prešov
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 O 1 Prešov
10. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. 02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 O I Bratislava-Petržalka
12. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18,080 06 Prešov
13. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
14. Slovanet ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
15. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
17. UPC BROADBAND SLOVAKlA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
18. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov
19. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 O I Prešov
20. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 O 1 Prešov
21. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
22. Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, tel.: 7470211
23. Ministerstvo obrany SR, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
CO/Mesto Prešov - stavebný úrad pre spis
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