
 

Obec Hermanovce nad Topľou 

OcÚ, Hermanovce n.T., 094 34 Hermanovce na.T. 

 

k sp.: 304/2020-003 

V Hanušovciach n.T.  dňa 02.12.2020 

  

 

 

 

OZNÁMENIE 

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 

verejnou vyhláškou 
 

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 

35 769 469) v zastúpení Telekomunik, s.r.o., so sídlom Klimkovičova 12, 040 23 Košice 

(IČO: 36 171 786) podal dňa 24.11.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :  

„INS_FTTH_VT_HTOP_01_ Hermanovce nad Toplou“, 

ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území obce Hermanovce nad Topľou tak, ako je 

zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby. 

 

Územie stavby: 

Trasa projektovanej prístupovej optickej siete sa nachádza v intraviláne obce Hermanovce nad 

Topľou. Navrhovaná trasa úložného optického kábla a nadzemného optického kábla je 

znázornená na polohopisných plánoch. (výkres 1/1, 1/2 , prehľadový plán výkres č.1/A ) 

 

Cieľom je vybudovanie optickej prístupovej siete pre obec Hermanovce nad Topľou. Táto 

prístupová optická sieť' umožní súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej 

kvalite (TV s vysokým rozlíšením, vysokorýchlostný internet, telefón), a poskytne napojenie 

na internet s prenosovou rýchlosťou 30Mbit/s a viac. Investorom tejto stavby je Slovak 

Telekom, a.s. Bratislava. 

Stavba bude realizovaná nadzemným optickým káblom vedeným po existujúcich aj 

novobudovaných stĺpových objektoch ukončeným v TO Hermanovce nad Topľou (TAB: 

Hermanovce nad Topľou) a v navrhovanom optickom distribučnom bode — PODB:  

Hermanovce nad Topľou v primárnej časti siete. Napojenie primárnej časti optickej siete v 

obci Hermanovce nad Topľou je z TAB: Hermanovce nad Topľou, vybudovanom na p.č. 

942/2, k.ú. Hermanovce nad Topľou. Z TAB a PODB bude rozvedená sekundárna časť 

optickej prístupovej siete pomocou HDPE rúr a nadzemných optických káblov. Nadzemné 

optické káble budú rozvedené po celej obci po existujúcich a novobudovaných stĺpových 

trasách pre potreby pokrytia celej obce. 

 

Bodom  napojenia na existujúcu sieť investora je skriňa TAB, vybudovaná v akcii 

„INS_FTTH_VT_HTOP 01 Hermanovce nad Toplou transport". V rámci predmetnej stavby 

„INS__FTTH VT HTOP_Ol_Hermanovce nad Toplou" navrhujeme osadiť do zeme 

rozvádzaciu skriňu PODB umiestnenú na parcele č. 85, CKN, k.ú. Hermanovce nad Topľou. 



Z navrhovaného PODB a existujúcej rozvádzacej skrine TAB bude optická sieť rozvedená 

existujúcou a novobudovanou stĺpovou trasou po celej obci. Vybudovanie optickej siete 

navrhujeme pomocou HDPE rúry uloženej vo výkope s následným vyvedením optických 

káblov z rozvádzacích skríň na stĺpové objekty. Na inštaláciu nadzemných vedení navrhujeme 

využiť existujúce stĺpy vo vlastníctve Slovak Telekomu a.s.. Vzhľadom na nutnosť upraviť 

previsy, znížiť veľkú vzdialenosť niektorých nadzemných polí ako aj prepojiť existujúce 

vetvy budú inštalované aj nové stĺpy. Počíta sa s výmenou existujúcich poškodených a 

inštaláciou nových stĺpov. Navrhovaná sieť sa dotýka týchto ulíc: 

    -   od existujúcej rozvádzacej skrine TAB:HER0:94212 ulicou od RD č. 184 po RD č. 155 

    -   od navrhovanej rozvádzacej skrine PODB:HER0:857 v súbehu s cestou III/3606 v smere  

         – Bystré po RD č. 3 

   -    od PODB:HER0:857 v súbehu s cestou III/3606 po RD č. 186 

   -    pri RD č. 39 trasa križuje Hermanovský potok a pokračuje ulicou od RD č. 141 po RD č. 

        112. 

Touto investičnou akciou budú vytvorené podmienky, ktoré umožnia naprojektovanou 

kapacitou optického kábla pripojiť každý RD, obecný úrad, podnikateľský subjekt v obci 

samostatným optickým vláknom vyvedeným z navrhovanej a existujúcej rozvádzacej skrine. 

Trasa výkopov je navrhovaná v nespevnených plochách vo voľnom teréne, vo výkope 

širokom 0,25m a hlbokom 0,60m, proti poškodeniu bude optický kábel chránený výstražnou 

fóliou. Spevnené plochy a chodníky navrhujeme križovať pretláčaním a uložením optického 

kábla do PE chráničiek. 

 

Dotknuté pozemky (pozemky, na ktorých bude umiestnená stavba):  

Parcelné čísla dotknutých pozemkov „C": 

 

942/2, 578, 570, 556, 548, 539/1, 607/1, 524, 507, 498, 485, 479, 462, 719/2, 725/2, 696, 14, 

429,  414, 400, 41/2, 390, 65, 364, 85, 91, 340, 328, 320/1, 136/1, 141, 724, 302, 165, 177/1, 

181, 258, 251, 242, 727, 774/3, 768/9, 905    k.ú. Hermanovce nad Topľou  

 

      Obec Hermanovce nad Topľou, ako  príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný 

zákon ), v platnom znení  v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie 

územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na 

prerokovanie návrhu 

 

n a r i a ď u j e 
 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

07.01.2021 1000 hod. 
 

so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade – Obecnom úrade v Hermanovciach n.T., 

Hermanovce n.T. 195 - zasadačka úradu a následným pokračovaním na mieste stavby. 

 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 



orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v 

určenej alebo predĺženej lehote ( na jeho žiadosť ) svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má 

sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na spoločnom 

obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 

333/3, pondelok od 800 hod. do 1700 hod., streda od 800 hod. do 1500 hod., piatok od 800 hod. 

do 1200 hod. a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní 

zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, 

ktorý sa dal zastupovať. 

Začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby tunajší 

stavebný úrad oznamuje aj verejnou vyhláškou, ktorou upovedomuje všetkých účastníkov 

konania, nakoľko sa jedná o veľký počet účastníkov konania. Stavebný úrad oznamuje začatie 

územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt 

nie sú známi. Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný 

strpieť miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 

k tomuto účelu ich sprístupniť.  

     

 

 Toto oznámenie musí byť v súlade  s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na 

úradnej tabuli obce Hermanovce nad Topľou po dobu 15 dní a oznámené iným 

spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 

úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a internetovej 

stránke Obce Hermanovce nad Topľou. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                        Ing. Martin Ivan  

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Katarína Dvorská, Telefón: 0911 853 970 

 

 

Oznámenia sa doručí: 

 

Účastníkom konania 

 

 -  doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 304/2020-003 zo dňa 02.12.2020 

    (podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona – oznámenie územného rozhodnutia  líniovej stavby) 

 

Na vedomie 

 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice (P.O.BOX D-27) 

3. Obec Hermanovce nad Topľou, OcÚ, 094 34 Hermanovce n.T. 195 



 

Dotknutým orgánom:  

 

1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,  

2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice 

4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov  

      nad Topľou 

5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348 

6./ SaÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou 

7./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080  

       01 Prešov 

8./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad 

       Topľou  1348, 093 19 Vranov nad Topľou 

9./  SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

10./ SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

11./  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:       07.12.2020                                      Zvesené dňa:  

                                          

 

Odtlačok pečiatky 

Podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 


