
O B E C   G E M E R S K Á   H Ô R K A 
049 12  Gemerská Hôrka 

Číslo: 142-1/2019                                                               V Gemerskej Hôrke, dňa 03.07.2019 

 

 

 

 
 

Vec:                                                                                                                                                                                                                                          

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby 

„INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ v katastrálnom území Gemerská Hôrka, 

Plešivec a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spol. 

Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice podal dňa 1.7.2019 na tunajší stavebný 

úrad v Gemerskej Hôrke  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

„INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ na pozemkoch v katastrálnom území 

Gemerská Hôrka, v zastavanom území obce, parc. č. KN-C 926/1, 918/2, 943, 922, 860/2, 

923/2, 864/13, 860/5, 860/15, 920, 936/1, 932/2, 937/2, 938/1, 944, 942, 941, 934/2 

a v katastrálnom území Plešivec na parc. č. KN-C 1340.   Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie.                                                                                                                                                                                                                                           

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovala spol.  Telekomunik s.r.o., P.O.BOX 

D-27, 042 07 Košice, 5/2019, zodp. projektant Alžbeta Dimiterová, (reg. č. 3580*TA*2-3).  

Cieľom navrhovanej investície je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť, ktorá bude 

umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite. Bod napojenia 

bude na jestvujúcu sieť Slovak Telekom a.s. v budovanej TAB (Transportný agregačný bod) 

budovaný v rámci stavby „INS Klaster_Plešivec_02_Transport_Gemerská Hôrka“.  

Jestvujúci stav:  V lokalite je vybudovaná iba metalická telekomunikačná sieť.   

Navrhované riešenie:  Navrhovaná trasa sa začína v TAB pokračuje po pravej strane cesty 

III/3005, pri OUNZ prekrižuje podvrtaním cestu, kde bude napojená budova OUNZ, trasa 

pokračuje po pravej strane voľným výkopom až ku križovatke pred bytovkou č.93. Jedná časť 

trasy pokračuje v uličke od č.93, kde budú napojené ostatné bytovky úložným káblom. 

Primárna časť trasy optického kábla pokračuje po pravej strane, súbežne s cestou v trase 

jestvujúceho telekomunikačného kábla,  pri základnej škole prekrižuje štátnu cestu a vybuduje 

sa SPODB:GEHO:92.  Pred domom č. 110 sa vybuduje PODB:GEHO:110, trasa pokračuje po 

pravej strane ulice, kde sa vybuduje ďalšie PODB:GEHO:178. Jedná časť trasy pokračuje ďalej 

po pravej strane až na koniec obce smer Meliata. Druhá časť popri štátnej ceste III/3005 až 

k RD č.314 vedľa jestvujúceho tf. stĺpa sa vybuduje nové PODB:GEHO:314, odkiaľ trasa 

prekrižuje štátnu cestu III/3005 v jestvujúcej chráničke. Jedná vetva pokračuje po pravej strane 

cesty až k RD č.159, druhá vetva pokračuje v krajnici štátnej cesty, v križovatke prejde trasa na 

druhú stranu (podvrtaním) a pokračuje popri ceste III/3003 až k RD č.87.  

V riešenej lokalite budú napojené všetky bytové domy, školy, materské školy a podnikateľské 

objekty. Pre primárnu sieť sa po trase vybudujú PODB (pasívny distribučný optický bod), 

v ktorých budú sústredené optické siete z viacerých ulíc. Bytovky budú ukončené káblom na 

ChPODB (chodbový primárny optický distribučný bod).   
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Trasa výkopov bude zväčša vedená v nespevnených plochách, kde bude možné v trasách 

existujúcich metalických káblov využitím jestvujúcich chráničiek. Prípadné nové trasy budú 

vedené po pozemkoch obce Gemerská Hôrka.  Spevnené plochy, chodníky a komunikácie sa 

budú križovať pretláčaním v hĺbke 0,9m a uložením optického kábla do PE chráničiek 

DN110/95.  

 

Obec Gemerská Hôrka ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 36 

stavebného zákona  

oznamuje začatie územného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a na prejednanie návrhu 

stavebný úrad  nariaďuje ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 

29. júl 2019 (pondelok) o 10,00 hod. 
so stretnutím na Obecnom úrade v Gemerskej Hôrke. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov pre 

rozhodnutie na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Plešivci (Ing. Liptáková, 

č.t.058/7921135, 0903 251686) a svoje námietky  môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 42 ods.5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov 

konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 

uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

 

 

 

 

 

 

         

              Ing. Tibor  B a l á z s 

                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie o začatí územného konania má povahu verejnej vyhlášky  

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým  

(na úradnej tabuli Obce Gemerská Hôrka a súčasne na webovej stránke obce).  
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Doručuje sa: 

 

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

  2. Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice  

  3. Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka  

  4. Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec  

  5. Košický samosprávna kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

  6. Správa ciest KSK, stredisko Rožňava, Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

  7. Slov. vodohospodársky podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  

  8. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

  9. Východoslovenská distribučná  a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   

10. Slovak Telekom  a.s., Poštová 18, 042 10 Košice   

11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Štítnická 19, 048 01 Rožňava 

12. Michlovský spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice 

13. Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, 048 01 Rožňava 

14. Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK, 048 01 Rožňava 

15. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, 048 01 Rožňava 

16. OR Hasičského a záchranného zboru, 048 01 Rožňava 

17. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 

18. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

19. Ministerstvo vnútra SR, Oddelenie telekom. služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

20. MDaV SR, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice  

21. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, J.Kráľa 1, 048 01 Rožňava 

22. Ostatní účastníci konania (vlastníci dotknutých pozemkov výstavbou,  pri bytovom dome  

       č. 93 a 94, vlastníci susedných pozemkov) – verejná vyhláška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


