
Obec   Bžany 

 

Č.j.  2016/04                                                                                           Stropkov  03. 02. 2016 

 

Vybavuje:  Spoločný  obecný  úrad  pri  OcÚ  Vyšná Olšava   so  sídlom  v  Stropkove, ul.            

                   Hviezdoslavova 7, Stropkov , tel. 054 4795699,  Bc. Regrutová Anna 

 

 

 

 

VEC 

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice 

- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Valkov  - úprava  NN 

a VN siete„ 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

 

     Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice podala dňa  07. 01. 2016  na obci 

Bžany návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Valkov – úprava NN a VN siete“ – 

líniovej stavby  na pozemkoch intravilánu obce Bžany – KN 167/32, KN 167/80, KN 167/3, 

KN 167/29, KN 167/75, KN 167/156, KN 167/157, KN 167/147, KN 167/148, KN 167/35, KN 

168, KN 192/1, KN 248/1, KN 335/1, KN 85/1, katastrálneho územia Valkov.  

      Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania  a dotknutým orgánom ŠS 

a organizáciám, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 03. 02. 2016. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, toto konanie bolo oznámené aj verejnou 

vyhláškou v obci Bžany obvyklým spôsobom. 

  

     Obec Bžany,  ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zák. č. 50/1976  Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov  prerokoval 

návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy 

a organizáciami postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona.  Posúdil návrh podľa § 37 a § 

38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy 

vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.   

     Na základe tohto vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z. pre navrhovateľa  Východoslovenská distribučnú a.s., Mlynská 31,  Košice 

 

r o z h o d n u t i e  o  u m i e s t n e n í   s t a v b y 

 

„Valkov – úprava NN a VN siete“ – líniovej stavby  na pozemkoch intravilánu obce Bžany – 

KN 167/32, KN 167/80, KN 167/3, KN 167/29, KN 167/75, KN 167/156, KN 167/157, KN 

167/147, KN 167/148, KN 167/35, KN 168, KN 192/1, KN 248/1, KN 335/1, KN 85/1, 

katastrálneho územia Valkov,  tak ako je to zakreslené  v situácií PD pre územné konanie, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Umiestnenie stavby: 

     Plánovaná  stavba „Valkov – úprava NN a VN siete“ – líniová stavba, bude umiestnená  na 

pozemkoch intravilánu obce Bžany – KN 167/32, KN 167/80, KN 167/3, KN 167/29, KN 



167/75, KN 167/156, KN 167/157, KN 167/147, KN 167/148, KN 167/35, KN 168, KN 192/1, 

KN 248/1, KN 335/1, KN 85/1, katastrálneho územia Valkov, podľa projektovej dokumentácie, 

vypracovanej Ing. Miroslavom Fedorčákom, ktorá bola podkladom pre  vydanie tohto 

územného rozhodnutia. 

 

Popis a účel stavby 

Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba a úprava existujúcej VN siete v obci Bžany 

v časti Valkov. VN sieť je vedená po betónových a drevených podperných bodoch. Sieť je 

v zlom technickom stave. Nová VN prípojka pre trafostanicu TS2 povedie v novej trase, pričom 

bude vedená VN káblom v zemi, pozdĺž miestnej komunikácie, podľa situácie na výkrese č.1. 

Pôvodná VN sieť, ktorá bude už nepotrebná sa zdemoluje. Navrhované úpravy optimalizujú 

VN sieť v lokalite. 

Nová VN prípojka pre TS             :AXCES 3x70/25                                                  630 m 

Členenie stavby na PS a SO 

SO 01               - Silnoprúdové elektrické rozvody 

úsek 01             - VN káblové vedenie – montáž 

úsek 02             - VN vzdušné vedenie – montáž  

Úseky a stavebné objekty nepodliehajúce územnému rozhodnutiu nerieši projektová 

dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia.  

V rámci stavby investícia rieši aj úpravu existujúceho NN vedenia v pôvodnej trase, v rámci 

ktorých bude existujúce NN vedenie a VO doplnené o izolovaný kábel NFS2X. Táto časť stavby 

nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia. 

Technické riešenie stavby 

Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Bžany časť Valkov. Úprava VN vedenia sa 

prevedie výstavbou VN prípojky v novej trase vodičom AXCES3x70/25, ktorý bude napájať 

trafostanicu TS02. Zároveň sa zdemoluje pôvodná VN prípojka. Ostatná úprava NN sa prevedie 

v pôvodnej trase. 

Projektované podperné body vzdušného VN vedenia budú z odstreďovaného železobetónu. 

Podľa PNE 34 8220 s montážnymi prvkami podľa PNE 34 8601. Rozmiestnené podperných 

bodov vyhovuje STN EN 50423-1 a zaručuje, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude 

minimálna vzdialenosť od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5,6 m.  

Rozmiestnenie NN podperných bodov vyhovuje STN 33 3300 a zaručuje, že pri predpísanom 

namáhaní  vodičov bude minimálna vzdialenosť od zeme vo všetkých smeroch na miestach 

voľne prístupných 5 m a nad cestnou komunikáciou 6 m. 

Pre stavbu projektovaných NN vedení bude použitý káble NFA2X 4x120. Podperné body 

projektovaného NN vedenia budú z odstreďovaného železobetónu /PNE 34 8220/ 

s montážnymi prvkami podľa PNE 34 8401 a katalógov firmy ENSTO. 

Pre napojenie verejného osvetlenia bude použitý kábel NFA2X 2x25 s montážnymi prvkami 

z katalógu firmy ENSTO. 

Pre vzdušné domové prípojky budú použité závesné káble AYKYz 4x16. Pre istenie domových 

prípojok budú použité skrine SPP 2 CD IV PO 3x100A (pre jedného odoberateľa) a SPP 1/2 E 

IV P20 6x100A ( pre dvoch odoberateľov) pre umiestnenie na stĺp. Minimálna vzdialenosť 

závesného kábla od zeme je 4 m a od cesty 5 m. Pre uzemnenie bude použitý zemniaci pásik 

FeZn 30x4 mm. 

Stanovenie nových ochranných pásiem 

Pri realizácii stavby vznikne nové ochranné pásmo pri projektovanom VN vedení.  

Podľa zákona č.251/2012 Z.z. je stanovené ochranné pásmo: 

 pre zavesené VN káblové vedenie 1 m po oboch stranách vedenia od krajného vodiča 

 vzdušné NN vedenie nemá ochranné pásmo 

 pre káblové VN a NN vedenie 1 m od kábla 



Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vrátane je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 

krajného vodiča.  

 

2. Stavebník je povinný pri umiestňovaní, projektovaní a realizácií  predmetnej stavby 

dodržať podmienky dané v jednotlivých vyjadreniach najmä: 

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov 

Vyjadrenie vydané pod č.  OU-SP-OSZP-2014/004802-002, zo dňa 30. 10. 2014, podľa § 28 

zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon). 

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej správy dáva nasledovné    v y j a d r e n i e : Predmetná stavba z hľadiska ochrany 

vodných pomerov je možná za podmienky : 

 Projekt stavby žiadame na vyjadrenie.  

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas 

orgánu štátnej správy vydané podľa vodného zákona a zároveň sa považuje za záväzné 

stanovisko podľa § 73 ods. 18 vodného zákona.  

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov 

vyjadrenie vydané pod č.  OU-SP-OSZP-2014/004811-002, zo dňa 27. 10. 2014  

     Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne 

príslušný orgán štátnej správy dáva podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledujúce 

v y j a d r e n i e :  Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie – s stavbe 

„Valkov – úprava časti NN siete“ z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky, za 

dodržanie nasledovných podmienok:  

 Zakazuje sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať 

odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad 

inak, ako v súlade s týmto zákonom. 

 Držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať 

odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať 

ustanovenia §40c zákona o odpadoch. 

 Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 

spracovateľom týchto odpadov. 

 Iný nerecyklovateľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.  

 Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku 

stavebných odpadov. 

 Po ukončení stavebných prác doložiť do 15 dní doklad o spôsobe nakladania s druhmi 

odpadov vzniknutých v rámci realizácie danej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo 

zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch povoľujúcemu orgánu. 

V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 16 ods. 2 zákona 

o odpadoch považuje za záväzné stanovisko 

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov 

vyjadrenie vydané pod č.  OU-SP-OSZP-2014/004803-002, zo dňa 28. 10. 2014, podľa § 9 

ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny vydáva pre účely územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na hore uvedenú stavbu vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona: 



V rámci stavby bude realizovaná výmena nevyhovujúcich častí NN a VN siete. Nová  VN 

prípojka bude vedená po trase existujúceho NN vedenia pozdĺž miestnej komunikácie smerom 

k TS2. Zároveň bude vykonaná výmena NN vodičov.   

V zmysle zákona v dotknutom území platí 1. stupeň ochrany. Pozemky nie sú súčasťou území 

siete NATURA 2000, ani súčasťou národnej siete chránených území a nenachádzajú sa na nich 

biotopy národného, resp. európskeho významu. Stavba sčasti zasahuje do regionálneho 

biocentra Domaša – Lysá hora. V trase elektrického vedenia sa vyskytujú mimolesné dreviny, 

ktoré je potrebné v maximálnej miere chrániť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti tunajší úrad 

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na hore uvedenú stavbu pri 

splnení nasledovných podmienok: 

 pri výstavbe bude v maximálnej možnej miere chránená mimolesná zeleň, trasu je 

potrebné viesť tak aby boli výruby minimalizované, pričom vyrúbané môžu byť iba 

dreviny v nevyhnutnom rozsahu rastúce v ochrannom pásme NN vedenia, 

 nevyhnutné výruby mimolesných drevín budú realizované v období vegetačného pokoja 

v súlade s ustanoveniami zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov,  

 všetky plochy dotknuté stavebnými prácami budú najneskôr do kolaudácie stavby 

uvedené do pôvodného stavu, resp. upravené a zelené plochy budú zatrávnené,  

 pri výstavbe bude použité také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 

K predloženej projektovej dokumentácií nemáme pripomienky. 

Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné vyjadrenia a súhlasy vyžadované podľa zákona. Podľa § 

103 ods. 7 zákona má orgán ochrany prírody a krajiny postavenie dotknutého orgánu a jeho 

vyjadrenia uplatnené v územnom a stavebnom konaní sa považuje za záväzné stanovisko. Podľa 

§ 103 ods. 9 zákona je týmto vyjadrením orgán štátnej správy viazaný. 

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov 

     Podľa záväzného stanoviska č. KPUPO-2014/19109-2/72924/Ha zo dňa 11. 11. 2014, KPÚ 

súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu s nasledujúcimi  podmienkami:  

 Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 

Zb.  v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému 

pamiatkovému úradu  Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil 

alebo nezničil 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Svidník stanovisko č. 94267/2014/0 

zo dňa 10. 11. 2014:  

 Pri realizácii stavby budete križovať, resp. pôjdete v súbehu s verejnou kanalizáciu (viď. 

priložená situácia). 

 Na základe objednávky investora vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej 

spoločnosti priamo na mieste naším pracovníkom do 7 dní odo dňa vyžiadania. 

Vytýčenie je možné objednať na zákazníckom centre závodu Svidník. 

 Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005. V zmysle Zákona o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. žiadame dodržať ochranné pásma kanalizácie.  

 Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme našich PIS v zmysle Zák. 

442/202 Z.z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne. 

 K prácam v ochrannom pásme verejnej kanalizácie v správe VVS, a.s., pred zasypaním,  

žiadame prizvať zástupcu VVS, a.s. na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy 

(ved. stred. Stropkov Bc. Ivanka, č. t. 0902 968 368). 

 Žiadame geodeticky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe. 

Polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Požadujeme zameranie troch 



bodov (bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od nášho zariadenia). 

V prípade odkrytia nášho zariadenia aj dva jeho body. Zameranie bude obsahovať 

súradnice „X,Y“ a absolútnu výšku „Z“. Je potrebné ho odovzdať na náš závod, 

v digitálnej forme, ešte pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

 Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, 

na základe ktorých bolo vydané. Podlieha spoplatneniu v zmysle zákona č.442/2002 Z.z 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka č. 2: Vybrané výkony 

a služby vykonávané spoločnosťou.  

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 6611524 zo dňa 02.11.2015 a vyjadrenie č. 

1391/2016/OSI zo dňa 20. 01. 2016: 

      V danom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje 

do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, 

+421 51 7714777  

 V prípade ak na Vami definovanom území žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 

pásma. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 Žiadateľ zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 Prílohy k vyjadreniu: 

 Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Z vyjadrenia č. 1391/2016/OSI zo dňa 20. 01. 2016: 

 V prípade, že v mieste stavby dôjde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., je stavebník povinný: 

a) Zabezpečiť, aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený 

do projektovej dokumentácie stavby, podľa ktorej sa budú stavebné práce realizovať 

b) Dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s. stanoví pre ochranu 

svojich vedení a rádiových trás, najmä je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie 

vedení na povrchu terénu pre začatím stavebných prác a zachovanie značiek v teréne 

mailto:iveta.mathiova@telekom.sk


c) Dodržať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

týkajúce sa ochrany verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení 

d) Opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné 

náklady v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.. 

 V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potreba preložky vedení alebo 

rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s., tak takúto preložku bude možné 

zrealizovať len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. 

Orange Slovensko a.s., Košice, vyjadrenie č. KE-1588/2014 zo dňa 06. 11. 2014: Podľa 

predložených podkladov nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. , 

Bratislava.  Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené 

HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 

HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 

tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 

k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 

na ochrane a TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange 

Slovensko a.s.. 

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim 

poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. 

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov  

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia. 

   Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť  ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä s tým, že zabezpečíte: 

 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 

farbou alebo kolíkmi / 

 preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce 

na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na 

každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.  

 dodŕžanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

 súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery)  

 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 

0907 721 378 



 overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 

 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu PTZ 

 ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:  

   Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami 

overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto 

tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.  

   Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte 

číslo vyjadrenia  o existencii PTZ.   

 

3. Projektová   dokumentácia stavby pre stavebné povolenie   bude   vypracovaná  

oprávnenými osobami v zmysle     ust. § 45 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. c, ods. 4 a   § 46 

stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, v súlade s ust. § 47 stavebného 

zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi ochrany 

životného prostredia. 

4. Projektová   dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bude obsahovať o.i. detaily 

kríženia navrhovaných  elektrických vedení s vodnými tokmi,  s IS - vodovodom, 

kanalizáciou, podzemným elektrickým vedením, telekomunikačným vedením a taktiež 

kríženie s pozemnými komunikáciami. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné 

pásma verejných sietí v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so 

zákonmi č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách, zákonom o vodách, technickými normami a v súlade 

s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a  križovaní inžinierskych sietí.  

5. Pred začatím prác je stavebník povinný zabezpečiť presné smerové a hĺbkové vytýčenie 

všetkých jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení v trase stavby ich vlastníkmi 

resp. správcami a rešpektovať ich podmienky.  
6. Pri  križovaní a súbehu  inžinierskych sietí, vrátane prípojok k jednotlivým rekreačným 

chatám,  vykonať ručný výkop, odkryté vedenia chrániť proti mechanickému poškodeniu. 

Pri    ukladaní vedenia dodržať priestorovú úpravu vedení technického vybavenia v zmysle 

technickej normy o križovaní a súbehu inžinierskych sietí (STN 73 6005) a rešpektovať 

ochranné pásma existujúcich podzemných, prípadne nadzemných vedení inžinierskych   

sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z.   

o tepelnej energetike, zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zák. č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, v ich platnom znení, ustanovenia     

príslušnej technickej normy o križovaní a súbehu inžinierskych siete STN 34 1050, STN  

33 2000-5-52, STN EN 1594, SDTN 38 6410, Tpp 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 

700 02 a 73 600. Pred zasypaním odkrytých vedení prizvať zástupcov jednotlivých 

správcov ku kontrole nepoškodenosti ich vedení. 

7. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR   č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

8. Pri umiestňovaní a uskutočňovaní stavby je dôležité dodržiavať stavebný zákon, 

všeobecné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosť práce, dodržiavať bezpečnostné 

predpisy pri práci na elektrotechnických zariadeniach v zmysle STN 343100 a príslušné 

technické normy najmä STN 313101, STN 343102,  STN 343104, STN 343108.  



9. V zmysle zákona. č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon), je      

 stavebník povinný požiadať príslušný cestný správnym orgán - pre miestne komunikácie 

príslušná obec: 

 pri prácach v ochrannom pásme ciest, o povolenie zo zákazu činnosti, alebo 

obmedzenia  činnosti v ochrannom pásme ciest, podľa ust. § 11 zákona,  

 pred zásahom do komunikácií, povolenie na zvláštne užívanie komunikácií podľa ust. 

§ 8 zákona  

 ak dôjde počas realizácie prác k obmedzeniu premávky na komunikácii, požiadať podľa  

ust. §7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie 

10. Stavebník resp. zhotoviteľ je povinný v prípade nevyhnutých výrubov drevín požiadať 

o vydanie súhlasu v súlade s ustanoveniami zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody 

a krajiny a Vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody 

a krajiny. Na vydanie súhlasu na výrub drevín je príslušná obec v ktorej území sa 

plánovaný výrub nachádza.    

11. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovať náležitostí primerane 

podľa ust. § 9 vyhlášky MŽP SR č.  453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

12. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorá bude obsahovať údaje podľa ust. § 8 

odst. 1 Vyhlášky  MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,  stavebník  priloží doklady uvedené v ust. § 

8 odst. 2  cit. Vyhlášky .  

 

     Účastníci konania Ing. Jurková Michaela, Ing. Orečný Miroslav, Mgr. Šitárová Viera, Šebej 

Jozef a Sedlárová Anna, vyjadrili súhlas s umiestnením a realizáciou stavby podľa PD 

predloženej v tomto konaní a zároveň uplatnili podmienku, aby navrhovanou stavbou boli 

rešpektované existujúce prípojky k jednotlivých rekreačným chatám (nachádzajúce sa 

v dotknutom území)  -  túto podmienku stavebný úrad zohľadnil a zahrnul ju do podmienok 

tohto rozhodnutia. Požiadavka Sedlárovej Anny, aby VN kábel bol umiestňovaný mimo 

panelovej cesty západným smerom, je už akceptovaná v projektovej dokumentácií pre územné 

rozhodnutie a následne bude zohľadnená aj v ďalšom stupni PD. Obec Bžany vyjadrila súhlas 

s umiestnením predmetnej stavby. Ostatní účastníci konania neuplatnili v tomto konaní svoje 

pripomienky a podmienky. 

     V tomto konaní svoje kladné stanoviská uplatnili:  

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2014/004811-002-Va zo dňa 27.10.2014, Okresný 

úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-

2014/004802-002 zo dňa 30.10.2014, Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2014/004803-002 

zo dňa 28.10.2014 a nasl. vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2016/000479-002 zo dňa 03. 02. 2016, 

Okresný úrad Prešov, odbor dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. 

D1/2014/038565-002 zo dňa 4.11.2014, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, oblasť Svidník, vyjadrenie č.  116/2014 zo dňa 28.10.2014, Slovenská správa ciest, IVSC, 

Košice, vyjadrenie č. 5382-110/2014/6371/34276 zo dňa 28.10.2014, Krajský pamiatkový úrad 

Prešov, záväzné stanovisko č. KPUPO-2014/19109-2/72924/Ha zo dňa 11.11.2014, Okresné 

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, stanovisko č.  ORHZ-SK-640/2014 

zo dňa 20.11.2014, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Košice, stanovisko 

č.  ASMdpV-1-879-2014 zo dňa 16.10.2014, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik, OZ , SpB Trebišov stanovisko č. CZ 20199/2014 CZ 21825/2014 zo dňa 13.11.2014, 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Svidník, vyjadrenie č. 94267/2014/O zo 

dňa 10.11.2014, SPP Distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č.  TD0962/MI/VI/2014 zo dňa 

03.11.2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 6611524324 zo dňa 02.11.2015,  



Orange Slovensko a.s., Košice, vyjadrenie č. KE-1588/2014 zo dňa 06. 11. 2014, UPC 

BROADBAND Slovakia s.r.o. pracovisko Východné Slovensko, Košice vyjadrenie č. 

817/2014 zo dňa 16. 10. 2014, Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 29. 

10. 2014, Antik Telekom s.r.o., Košice, vyjadrenie č.  657-1/10/2014 zo dňa 11.11.2014, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, záväzné stanovisko č 01/2014/01629 zo dňa 

24.11.2015.  Ich podmienky a pripomienky sú zapracované v podmienkach tohto rozhodnutia.  

      ST. a.s. Košice uplatnila k predmetnej stavbe pripomienky listom č.  1391/2016/OSI zo dňa 

20. 01. 2016, ktoré v bode 1 a v bode 2 stavebný úrad považoval  za bezpredmetné, nakoľko 

vyjadrenie ST a.s., Bratislava, bolo jednou z príloh návrhu na vydanie ÚR. Podmienky v bode  

3 a 4 sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. 

      Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 

povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

      Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice podala dňa  07. 01. 2016  na obci 

Bžany návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Valkov – úprava NN a VN siete“ – 

líniovej stavby  na pozemkoch intravilánu obce Bžany – KN 167/32, KN 167/80, KN 167/3, 

KN 167/29, KN 167/75, KN 167/156, KN 167/157, KN 167/147, KN 167/148, KN 167/35, KN 

168, KN 192/1, KN 248/1, KN 335/1, KN 85/1, katastrálneho územia Valkov. 

     Stavebný úrad po doručení návrhu preveril formálno-právne náležitosti návrhu a všetky 

predložené doklady, kde zistil, že sú postačujúce podľa ust. § 3, vyhl. č. 453/2000 Z.z., pre 

riadne posúdenie návrhu. Dňa 07. 01. 2016 oznámil začatie územného konania, podľa § 36 ods. 

4 stavebného zákona, o umiestnení líniovej stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom. 

Z dôvodu  rozsiahleho územia dotknutého stavbou a veľkého počtu účastníkov konania, bolo 

konanie oznámené verejnou vyhláškou, spôsobom v mieste obvyklým t.j. na úradnej tabuli 

obce, po dobu 15 dní.  Na prerokovanie veci bolo nariadené ústne pojednávanie spojené 

s obhliadkou trasy, ktoré sa uskutočnilo dňa 03. 02. 2016. V oznámení boli účastníci konania 

a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s § 36 stavebného zákona, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak  na ne stavebný 

úrad nebude prihliadať. 

      Zo strany účastníkov konania neboli k vydaniu územného rozhodnutia uplatnené námietky, 

ich podmienky a požiadavky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Ing. Miroslav 

Orečný splnomocnený zastupovaním Mgr. Tatiany Orečnej, Martina Orečného, Veroniky 

Orečnej a Ing. Petra Orečného, zároveň upozornil na zmenu adries týchto účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie im bude zaslané na oznámené adresy.  

     Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona 

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že 

týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

     Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je 

spracovaný a schválený územný plán. Umiestnenie tejto stavby nie je v rozpore s jej záväznou 

a smernou časťou. Stavebný úrad, pri stanovení podmienok pre umiestnenie predmetnej stavby, 

vychádzal aj zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, účastníkov konania, 

ako aj skutočností zistených pri miestnej obhliadke, uskutočnenej dňa 03. 02. 2016.    

      V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská 

dotknutých orgánov a organizácií, ktoré neboli  záporné ani protichodné. Požiadavky 

záväzných stanovísk boli prenesené do podmienok územného rozhodnutia uvedené v jeho 



výrokovej časti. Bolo zistené, že umiestnenie plánovanej stavby vyhovuje aj všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu určenými vo vyhl. č. 532/2002 Z.z.. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného 

rozhodnutia stavby.   

     Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 

 

       Podľa § 53 a 54 zák. č 71/1967 Zb. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Obec Bžany. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

                                                                                            JUDr. Mária Kasičová 

                                                                                                starostka obce                                                                                                           

                                                                                                     Bžany 

 

  Príloha pre navrhovateľa: 

- situačný výkres s vyznačením umiestnenia stavby 

 

Rozhodnutie sa doručí : 

1. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice 

2. Obec Bžany 

3. Ing. Miroslav Fedorčák - VSD a.s., odbor projekty, Mlynská 31, Košice  

4. Michaela Jurková, Exnárova 6626/23, Prešov 

5. Sedlárová Anna, Rybárska 2373/20, Prešov- N. Šebastová 

6. Šebej Jozef, Vaľkovská 43, Prešov- Solivar 

7. Ing. Orečný Miroslav, Šoltesovej 2, Prešov 

8. Orečná Veronika, Šalgovická 27, Ľubotice 

9. Ing. Orečný Peter, Kamencová 7, Prešov 

10. Mgr. Viera Šitarová,, Šalgovická 27, Ľubotice 

11. Martin Orečný, Šalgovická 27, Ľubotice  

12. Tatiana Orečná, Šalgovická 27, Ľubotice 

13. Valeria Iľková, Antona Prídavka 4847/10, Prešov 

14. Bc. Stanislava Orečná, Šoltésovej 2, Prešov 

15. SR SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice 

16. Love Zuzana, Fučíkova 17, Bardejov 

 

Na vedomie: 
1. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov 

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Svidník 

3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

4. Krajský pamiatkový úrad, Prešov 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník 

6. SR SVP š.p., OZ Košice, PB Trebišov 

        

Vyvesené: 09.02.2016                                                               Zvesené: 
 


