Mesto M E D Z E V
ul. Štóska č. 6, 044 25 Medzev, okr. Košice - okolie
tel. 055/4663105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: ME/2018/001783
V Medzeve 26.02.2019.

ROZHODNUTIE
Mesto Medzev ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení (ďalej
len "stavebný zákon") a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky rozhodol podľa § 66 a § 140
stavebného zákona, v znení zmien a doplnení, v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, a v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní /správny poriadok/, v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti o vydanie
stavebného povolenia takto:
povoľuje

stavebníkovi:

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom ul. Mlynská 31, Košice

líniovú stavbu: "V302-Jasov-Medzev-zriadenie podzemného VN vedenia", účel stavby –
inžinierske stavby, druh stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny stožiare transformačné
stanice, na pozemkoch v katastrálnom území Medzev, Jasov, Poproč a Vyšný Medzev, podľa
projektu pre stavebné povolenie, ktorý vypracovala spoločnosť ENERPRO, s.r.o., so sídlom
ul. Miškovecká 6, Košice v 07/2018, zodpovedný projektant Ing. Stanislav Počuch.
Opis prebiehajúcich hraníc územia a trasy stavby je nasledovná:
Trasa nového vedenia medzi Jasovom a Medzevom začína vo svahu nad cestou II.
triedy č. II/548 v obci Jasov oproti domom v rómskej osade. Na začiatku trasy sa predĺži
vonkajšie VN vedenie bližšie k ceste v rozsahu osadenia 2 ks nových podperných bodov a 1
ks dvojitého podperného bodu o dĺžke vzdušného vedenia 30 m v extraviláne obce na
pozemku parc. č. KN-E 3060/101. Z nového stĺpu prechádza VN kábel do zeme. Kábel bude
uložený v zeleni paralelne s cestou č. II/548 po pravej strane smerom na Medzev. Na konci
intravilánu obce Jasov prekrižuje cestu a pokračuje po ľavej strane cesty v zeleni resp.
nespevneným chodníkom do extravilánu. Trasa kábla ďalej pokračuje poľom a lúkami pričom
kopíruje cestu pod medzou za stromami až k miestu kde sa približuje k Bodve. Tam
prekrižuje cestu č. II/548. Ďalej pokračuje po pravej strane cesty medzi lesom a cestou,
prekrižuje potok a miestnu komunikáciu. Kábel pokračuje areálom Jasov Píla až k existujúcej
stožiarovej trafostanici, pri ktorej sa osadí nový VN vonkajší rozvádzač na parcele KN-C
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píly. Za areálom píly prekrižuje cestu II. triedy, popri ktorej pokračuje po ľavej strany v zeleni
až do mesta Medzev. V Medzeve kábel prechádza popred čerpaciu stanicu AWIOR a končí na
existujúcom stožiari vonkajšieho VN vedenia. Do káblovej ryhy sa k VN káblu uloží HDPE
trubka pre zatiahnutie optiky. Úprava VN vedenia v obci Poproč spočíva v preložení časti VN
vedenia za existujúci spínací prvok. Úprava rieši výmenu existujúceho podperného bodu
v existujúcej linke VN za nový dvojitý podperný bod na pozemku parc. č. KN-E 1864
a podperného bodu na pozemku parc. č. KN-E 1926, osadenie nového podperného bodu na
pozemku parc. č. KN-E 1863 a vzdušné vedenie o celkovej dĺžke 185 m.
Trasa VN kábla križuje miestne vodné toky vo správe SVP, š.p., OZ Košice a Lesy SR,
š.p., Banská Bystrica. Križovania tokov budú realizované prekopaním a uložením do
chráničky minimálne 1 m pod dnom vodného toku. Križovanie cesty II. triedy č. II/548 vo
vlastníctve Košického samosprávneho kraja a asfaltových miestnych komunikácií bude
zrealizované pretláčaním. Uloženie káblov bude do chráničky z plastových rúr.
Stavba obsahuje dve nezávislé časti. Káblové vedenie medzi Jasovom a Medzevom
a prekládku VN vonkajšieho vedenia v Poproči.
Stavba pozostáva:
- z uloženia VN káblového vedenia o celkovej dĺžke 4450 m
- z osadenia vonkajšieho VN rozvádzača
- z uloženia chráničky pre optický kábel o celkovej dĺžke 4450 m
- z realizácie VN vonkajšieho vedenia v obci Jasov o celkovej dĺžke 30 m
- z realizácie VN vonkajšieho vedenia v obci Poproč o celkovej dĺžke 185 m
Projektované VN káblové vedenie o celkovej dĺžke 4450 m nahradí nevyhovujúce
poruchové vonkajšie vedenie medzi Popročom – Jasovom a Medzevom.
Na stavbu bolo vydaného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby mestom Medzev pod
č. 2017/1538 zo dňa 18.07.2018.
Na uskutočnenie a užívanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na
stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon
dohľadu.
2. Stavebník bezodkladne ohlási stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré ohrozujú
jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť škodu.
3. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa
ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy. Pri výstavbe
musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998
Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
4. Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľským spôsobom. Po ukončení výberového
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stavebnému úradu názov a sídlo vybratého zhotoviteľa stavby a meno stavbyvedúceho, ktorý
bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie a bude
plniť povinnosti podľa § 46a stavebného zákona.
5. Pred začatím prác na stavbe je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy
trasy VN vedenia právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, a doklad o vytýčení
predložiť stavebnému úradu ku kolaudácii.
6. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2018/003528 zo dňa 23.02.2018
a to:
6.1. Zakazuje sa podľa §13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z.z. 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. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku
odpadov, nie na miesto určené obcou.
6.2. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný
odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
6.3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77
zákona o odpadoch.
6.4. V prípade, ak bude stavebník na pozemku realizovať terénne úpravy, ktorými sa
podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je povinný požiadať tunajší úrad
o vydanie vyjadrenia v zmysle ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Zároveň
upozorňujeme, že vykonanie terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného
úradu podľa § 71 stavebného zákona.
6.5. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm.
b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť Okresnému úradu Košice –
okolie doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej
stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
7. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť presne vytýčenie
podzemných vedení správcami resp. vlastníkmi sieti /VSD, a.s., Košice; Slovak Telekom a.s.,
Bratislava; SPP- Distribúcia, a.s., Bratislava; VVS, a.s., závod Košice/, skutočnosť zakresliť
do vykonávacej technickej dokumentácie a v prípade obnaženia zabezpečiť ich proti
poškodeniu.
Na uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2021. V prípade nedodržania termínu ukončenia
stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada príslušný stavebný úrad o
jej predĺženie.
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technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
5. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku
spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Stavebník zodpovedá za škodu,
ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých pozemkov. Stavebník je povinný uviesť stavenisko
a okolie stavby do pôvodného stavu. Užívateľ stavby počas jej užívania v prípade potreby
prechodu po pozemkoch za účelom jej údržby mechanizmami je povinný dotknuté pozemky
uviesť do pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať pripomienky vyjadrenia AGRO-MOLD GROUP s.r.o.,
Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou a to:
6.1. vzniknuté škody budú uhradené vo výške vyčíslenej na základe znaleckého posudku
vrátane biologickej rekultivácie.
7. Stavebník je povinný po zrealizovaní nového zemného VN vedenia odstrániť staré vzdušné
VN vedenie na pozemkoch Rádu premonštrátov – Opátstva Jasov, ktoré budú nahradené
novým VN vedením v úseku lesných pozemkov z obce Poproč v smere na obec Vyšný
Medzev časť Lucia Baňa.
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR,
Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 46, Košice č.
17988/2018/SŽDD/40673 zo dňa 05.06. 2018 a to:
8.1. Stavbu realizovať v OPD podľa projektu vypracovaného spoločnosťou ENERPRO, s.r.o.,
Miškovecká 6, Košice overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného
súhlasu.
8.2. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná
s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MDV SR.
8.3. Udržovať stavby v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila
bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa žel. trate.
8.4. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, prípadne odstrániť iné prekážky,
ktoré by mohli ohroziť dráhu, alebo dopravu na dráhe.
8.5. Rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanovisku ŽSR, GR Bratislava, Odbor
expertízy, pod č. 25756/2018/O420-2, zo dňa 02.11.2017.
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky súhrnného stanoviska Železnice Slovenskej
republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 1. č.
25756 /2017/O420-2 zo dňa 02.11. 2017 a to:
9.1. Stavbou nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS) - realizáciou
stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky
na dráhe
- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečností
práce v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.)
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vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
9.2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu
(v zmysle vyjadrenia ŽSR-SHM RP Košice, č.j.0750/2a.15/1194/2017/RP-KE, zo dňa
12.4.2017) t.j.
- uhradiť primeranú jednorazovú náhradu za zariadenie vecného bremena a to podľa
znaleckého posudku vyhotoveného na náklady stavebníka v zmysle § 11 ods. 10, zákona
o energetike č.251/2012 Z.z.. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi
nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
9.3. Stavebník pred začatím prác písomne oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD
na ŽSR-OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Košice - z dôvodu kontroly bezpečnosti prevádzky na
dráhe (tel. kontakt: Ing. Kaminský, 0911 490 008.
9.4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená
a narušená koľajová prevádzka.
9.5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby
dráhy.
9.6. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.
9.7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR.
9.8. Po ukončení prác stavby v OPD, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení
prác od ŽSR-OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Košice. Stavebník toto potvrdenie predloží pri
kolaudácii stavby.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu,
Regionálny odbor, Letná 27, Košice č. SPFZ/2017/080731, SPFS/2017/20364 zo dňa
18.08.2017 a to:
10.1. Stavebník na dotknuté pozemky najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti. V prospech SPF
bude na základe znaleckého posudku uhradená jednorazová náhrada za obmedzenie užívania
pozemkov.
10.2. K realizácii stavby je potrebný súhlas skutočného užívateľa pozemkov.
10.3. Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné
náklady.
10.4. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a užívateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť
na žiadateľa.
11. Stavebník je povinný dodržať podmienky Košického samosprávneho kraja, Námestie
Maratónu mieru 1, Košice č. 4432/2018/OSM- 20419 zo dňa 09.07.2018 a to:
11.1. Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné
náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.
11.2. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne
záväzných predpisoch, najmä v stavebnom zákone, v zákone č. 135/1961Zb. o pozemných
komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších
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11.3. Investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali
bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov.
11.4. Pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých
inštitúcií o všetkých pozemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste
uloženia stavby môžu nachádzať.
11.5. Na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie
dochádzať k jej znečisteniu, prípadne jej znečistenie odstráni bezodkladne investor na vlastné
náklady, prípadné jej poškodenie odstráni investor v spolupráci so správcom cesty na vlastné
náklady.
11.6. Investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo
vyjadrení správcu č.IU-2017/01103-2 zo dňa 04.04.2017.
11.7. V stanovisku správcu sa spomína aj časť stavby v katastrálnom území Poproč
dotýkajúcej sa cesty č. III/3359, nakoľko k uvedenej časti stavby nebola zo strany investora
predložená projektová dokumentácia, KSK sa k uvedenej časti stavby nevie vyjadriť.
11.8. Počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho
roku, správca vykonáva zimnú údržbu cesty, podmienky realizácie stavby v tomto období je
potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom.
11.9. Investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých pozemkov a cesty
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v
súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súlade
i v dôsledku neodborne prevedených prác.
11.10. Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa
pozemkov a cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom.
11.11. Investor je povinný pred začatím stavebných prác uzatvoriť s KSK zmluvu o budúcej
nájomnej zmluve pre účely zabezpečenia práv k stavbou dotknutým pozemkom.
11.12. Investor sa najneskôr do 60 dní od ukončenia stavby písomne obráti na odbor správy
majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch KSK
z majetkovoprávneho hľadiska.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest Košického
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice č. IU- 2017/01103-2 zo dňa
04.04.2017 a to:
12.1. Pri realizácii stavby rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest v príslušnej
kategórii v zmysle STN 73 6101.
12.2. Podperné body je potrebné umiestniť čo najďalej od cestného telesa dotknutej cesty II/
548 a III/3359 v kat. území Medzev, Jasov a Poproč, rešpektovať výhľadové šírkové
usporiadanie ciest v príslušnej kategórii v zmysle STN 73 61 10.
12.3. Nevyhovujúce a nevyužité podperné body odstrániť.
12.4. Káblové NN vedenie v súbehu s cestou II/548 a III/3359 uložiť mimo cestného telesa
v zelenom páse za cestnou priekopou.
12.5. Nepovoľuje sa umiestnenie podzemných káblov v cestnej priekope ani na svahu
cestného telesa.
12.6. Križovanie káblov VN vedenia s cestou II/548 riešiť výlučne pretlačením popod cestou,
umiestnením kábla v chráničke.
12.7. Hĺbku uloženia kábla pod niveletou cesty je potrebné navrhnúť v zmysle STN 73 6005,
tab. č. 3, dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 1,0 m za
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12.8. Štartovacia a cieľová jama pri budovaní chráničky nesmie zasahovať do telesa cesty t.j.
jej stena bude min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy, prípadne 1,0 m za spodnou
hranou cestného násypu.
12.9. Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia
byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
12.10. Výkopové práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu telesa ciest II/548 a III/3359
bez zásahu do jeho spevnenej časti.
12.11. Výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej
premávky a chodcov.
12.12. Po ukončení stavebnomontážnych prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu
vrátane cestného príslušenstva.
12.13. Investor je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese ciest
II/548 a III/3359 a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.
12.14. Pred začatím stavebných prác, investor (stavebník) je povinný požiadať Okresný úrad
Košice- okolie, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
/cestný zákon/ v znení neskorších právnych predpisov.
12.15. Po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest /Ing. Ambrús č.t. 0917
626479/ k prekontrolovaniu stavu k prevzatiu dotknutého úseku cesty.
12.16. Kritické miesta prekonzultovať na tvári miesta za účasti investora, projektanta,
zástupcu cestného správneho orgánu a správcu ciest.
12.17. Súčasťou projektovej dokumentácie má byť aj Projekt dočasného dopravného značenia
za účelom upovedomenia účastníkov cestnej premávky na práce na ceste počas realizácie.
13. Pred začatím vykonávania stavebných prác, stavebník je povinný požiadať Okresný úrad
Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice
o určenie dočasného dopravného značenia počas výstavby v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších právnych predpisov. Vydané
uvedené určenie ešte pred začatím vykonávania stavebných prác predložiť príslušnému
stavebnému úradu.
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného riaditeľstva PZ
v Košiciach – okolie, ODI, OVS, Trieda SNP 35, Košice č. ORPZ-KS-ODI-60-317/2018 zo
dňa 04.09.2018.
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky povolenia výnimky zo zákazu alebo
obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty č. II/548 Okresného úradu Košice – okolie,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-OCDPK2018/009082 zo dňa 16.07.2018.
16. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ
Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice č. CS SVP OZ KE
1269/2017/2 zo dňa 10.04.2017 a to:
- Križovanie VN vedenia s vodnými tokmi požadujeme vykonať riadeným pretláčaním
s uložením VN kábla do oceľovej chráničky pod dnom vodného toku. Ak pretláčanie nie je
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podmienky:
16.1. Elektrické káblové VN vedenie v mieste križovania s Bukovým potokom a potokom
Zábava (aj pri riadenom pretláčaní) žiadame uložiť do oceľovej chráničky min. 1,0 m pod
dnom vodného toku bez uvažovania nánosu. Pri križovaní s Bokovým potokom žiadame dno
koryta v mieste križovania stabilizovať lomovým kameňom do hĺbky min. 0,50 m od povrchu
dna koryta. Pri križovaní s potokom Zábava žiadame úpravu z polovegetačných tvárnic vrátiť
do pôvodného stavu.
16.2. Chráničku ukončiť minimálne 5,00 m od brehovej čiary vodných tokov na obe strany.
16.3. Miesta križovania vyznačiť povrchovými značkami na okraji manipulačného pásu
vodných tokov min. 5,00 m od brehovej čiary.
16.4. Narušené plochy a brehy dotknutých vodných tokov uviesť po výstavbe do pôvodného
stavu. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál a zeminu v prietokovom profile
vodných tokov.
16.5. Zahájenie a ukončenie stavby žiadame min. 14 dní vopred nahlásiť Správe povodia
Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Moldava nad Bodvou z dôvodu
zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce
pripomienky počas realizácie stavby.
16.6. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a ku kolaudačnému
konaniu požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné výškopisné
a polohopisné zameranie stavby aj v digitálnej forme.
16.7. Zábery pozemkov našej organizácie žiadame majetkovo-právne vysporiadať
v spolupráci s odborom správy majetku.
16.8. Za povodňovú ochranu počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ stavby, v zmysle § 5
zákona č. 666/2004 Z.z., je povinný spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác počas
výstavby, ktorý je potrebné zaslať na vyjadrenie SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia
Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice.
17. Stavebník zabezpečí vykonávanie stavebných prác tak, aby počas výstavby nedošlo
k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice- okolie,
pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO-2017/011292 zo dňa
06.09.2017 a to:
18.1. Pred zahájením samostatných prác stavby je potrebné požiadať o trvalú zmenu využitia
lesného pozemku z plnenia z funkcií lesov v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch resp.
požiadať o výnimku zo zakázaných činností na lesných pozemkoch.
18.2. Uvedené stanovisko nenahrádza rozhodnutie o trvalom resp. dočasnom vyňatí lesných
pozemkov.
18.3. Uvedené stanovisko nenahrádza rozhodnutie o udelení výnimky zo zakázaných činností
na lesných pozemkoch.
19. Stavebník pred začatím prác požiada OÚ Košice – okolie, lesný odbor o vydanie
uvedených rozhodnutí uvedených v bode 18 tohto rozhodnutia.
20. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice-okolie

-9pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO-2018/010678 zo dňa
31.07.2018 a to:
20.1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu na ktorú bolo vydané
vyššie uvedené stanovisko, hlavne ochranu pred jej zaburinením až do doby realizácie stavby.
20.2. Vykonať skrývku humusovitého horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej
hospodárne využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na inú
poľnohospodársku pôdu.
20.3. Po realizácii stavby za účelom usporiadania druhu pozemku v katastri nehnuteľností
podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor o zmenu
druhu pozemku na zastavanú plochu po predložení geometrického plánu (t.j. porealizačného
zamerania), kolaudačného rozhodnutia a uvedeného stanoviska.
21. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska použitia poľnohospodárskej pôdy na
čas kratší ako jeden rok Okresného úradu Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor,
Hroncova 13, Košice č. OU-KS-PLO-2018/011065 zo dňa 14.08.2018 a to:
21.1. Čo najmenej narušovať organizáciu, využitie poľnohospodárskej pôdy a jej prvky
v ekologickej stabilite územia a zabezpečiť prístup na bezprostredne susediace parcely, s
cieľom ich využitia na poľnohospodárske účely.
21.2. Realizáciu zámeru vykonať tak, aby sa minimalizoval záber poľnohospodárskej pôdy
a aby nedošlo k znehodnoteniu okolitých pozemkov, resp. ku škodám na poľnohospodárskych
kultúrach.
21.3. Termín, od ktorého začne plynúť ročná lehota na dočasné odňatie do jedného roka, je
potrebný odsúhlasiť OÚ Košice – okolie, pozemkovým odborom.
21.4. V súlade so schválenou Bilanciou skrývky humusového horizontu, ktorá bola schválená
OÚ Košice- okolie, pozemkovým a lesným odborom dňa 19.12.2017, vykonať skrývku
humusového horizontu a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku.
22. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2018/003236 zo dňa 28.02.2018
a to:
22.1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný
orgán ochrany prírody. Ak dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve mesta je ním OÚ
Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, v ostatných prípadoch je príslušná obec, zast.
starostom. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä
v období vegetačného pokoja (01.10. – 31.03. kalendárneho roka).
22.2. Stavebné práce na území, ktoré je súčasťou CHVÚ Volovské vrchy uskutočniť
v mimohniezdnom období t.j. 01.08. – 28.02. kalendárneho roka.
22.3. Pri vykonávaní stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad
všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
22.4. Pri všetkých činnostiach súvisiacich s predmetnou stavbou zabezpečiť dodržanie
ochranných podmienok stanovených vo vyhláške MŽP SR č. 196/2010 Z.z., ktorou sa
vyhlásilo CHVÚ Volovské vrchy, na zachovanie priaznivého stavu biotopov pre vtáky
európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov, pre ktoré bolo územie vyčlenené.
23. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu

-10Košice, Hlavná 25, Košice č. KPUKE-2017/8713-2/28035/HT zo dňa 11.04.2017 a to:
23.1. Žiadame v dvojtýždňovom predstihu písomne (alebo elektronickou poštou) oznámiť
začatie výkopových prác a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho
pamiatkového dohľadu.
23.2. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s
orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom
SAV.
24. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Alternet, s.r.o.,
Popradská 12, Košice č. 1800001273 zo dňa 08.10.2018 a to:
24.1. Požadujeme skoordinovať stavebné práce na realizácii navrhovanej stavby s výstavbou
právoplatne povolenej stavby optického vedenia Jasov – Medzev, ktorej trasa je vyznačená
v grafickej časti vyjadrenia a ktorá je v častiach trasy podobná/zhodná s navrhovanou
stavbou. Obe stavby navrhujeme realizovať v spoločnom výkope za účasti oboch strán. Pri
dosiahnutí dohody o koordinovanej výstavbe oboch stavieb nie je potrebné počas výstavby
dodržiavať body 3 až 7 uvedeného vyjadrenia (24.3. až 24.7. tohto rozhodnutia).
24.2. Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby podľa
§ 66 ods.9 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“).
Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného kontaktu
stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne.
Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky projektanta alebo
stavebníka(kontaktné centrum- tel. 055/3335555, e-mail info@alternet.sk).
24.3. Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa § 66 ods.
4 až 6 ZEK (0,5m až 1,5m na každú stranu vedenia). Ak je zásah pre uskutočnenie stavby
potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii dodatočných podmienok ochrany
vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko), ktoré bude obsahovať súhlas s prácami
v ochrannom pásme.
24.4. Upozorňujeme, že v trase sa nachádza vedenie vysokej dôležitosti. Vykonávanie prác,
pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu s vedením, je potrebné oznámiť najmenej 5 dní
vopred prevádzkovateľovi vedenia (kontaktné centrum - tel.055/3335555, e-mail
info@alternet.sk), prejednať postup prác, a v prípade rizika narušenia vedenia objednať
k prácam dozor prevádzkovateľa vedenia.
24.5. Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli
dostatočne poučení o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania
do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu stavby k škode na
vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia škodca, za náhradu škody
zodpovedá pracovník.
24.6. V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane dočasného
zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník bezodkladne oznámi túto
skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (dispečing - tel. 055/3335559, e-mail
dispecing@alternet.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre
minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných
parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími
rozvádzačmi.
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prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia v súlade s § 66 ods. 10
ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na základe stavebníka.
Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby, ktorá potrebu
preloženia vyvolala.
25. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcia, a.s., č.
TD/NS/0690/2018/Uh zo dňa 25.09.2018 a to:
25.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP–D o presné vytýčenie plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
25.2. v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky, a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu,
25.3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 55 242 5509) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác,
25.4. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
25.5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
25.6. stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menej ako 2m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
25.7. ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
25.8. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
SPP-D,
25.9. odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
25.10. stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
25.11. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
25.12. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
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25.13. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 64 05, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP
702 02,
25.14. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
25.15. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
25.16. stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 § 80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
26. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
bajkalská 28, Bratislava č. 6611826702 zo dňa 24.09.2018 ako aj rešpektovať nasledovné:
26.1.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
26.1.2. 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.
26.1.3. 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. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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
sietí:
Helena
Kakulošová,
helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175
26.1.4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
26.1.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
26.1.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zaradení.
26.1.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
26.1.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
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26.1.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
26.1.10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch
týždňov zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke – https://www.telekom.sk/vyjadrenia
26.1.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
uvedeného vyjadrenia.
26.1.12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účely, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
26.1.13. Žiadateľa 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.
26.1.14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
26.2. Všeobecné podmienky ochrany SEK
26.2.1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
-

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
26.2.2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
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-

-

-

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu.
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli
na jeho ochranu stanovené.
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hĺbiace stroje).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne číslo 12129.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov
je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
26.3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
26.4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
27. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s. Závod Košice č. 31463/2017/Ing. Voj. zo dňa 24.04.2017 a to:
27.1. Presnú trasu vodovodu a kanalizácie žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi
pracovníkmi na základe objednávky.
27.2. Upozorňujeme, že nad verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou nesmie byť
umiestnená žiadna nadzemná stavba – rozvodná skriňa, trafostanica, podperný bod a pod.. Na
základe tejto skutočnosti žiadame pri výstavbe prípadných nadzemných objektov dodržať
ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizácie do DN 500 minimálne 1,5 m a nad
DN 500 minimálne 2,5 m na obe strany potrubí. V miestach križovania alebo súbehu s našimi
zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto
zariadení.
27.3. Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať
požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred začatím zemných prác, v súlade so zákonom
č. 442/02 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu
a kanalizácie, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť
kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď. príloha). Termín vytýčenia vodovodu
a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miroslava Galduna,
tel. č. 0902 968 261.
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záznamy o predpísaných skúškach a meraní, porealizačné zameranie (geometrický plán),
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a doklady o splnení podmienok tohto rozhodnutia.
29. Stavba môže byť užívaná až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia
stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.
Konštatuje sa, že účastníci konania a dotknuté orgány v lehote do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia o začatie stavebného konania nepredložili žiadne písomne námietky
ani pripomienky na tunajšie mesto proti vydaniu stavebného povolenia.
So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle
§ 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2
rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné
povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Toto stavebné povolenie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou
vyhláškou.
Odôvodnenie:
Mesto Medzev obdŕžalo dňa 19.09.2018 žiadosť spoločnosti ENERPRO, s.r.o., so
sídlom ul. Miškovecká 6, Košice v zastúpení stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s.,
so sídlom ul. Mlynská 31, Košice o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby "V302Jasov-Medzev-zriadenie podzemného VN vedenia" na pozemkoch v katastrálnom území
Medzev, Jasov, Poproč a Vyšný Medzev.
Stavebník nemá vlastnícke právo k pozemkom, mimo zastavaného územia obce, má iné
právo podľa § 139 ods. 1 písm. c/ stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych
predpisov podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a k pozemkom, v
zastavanom území obce má iné právo; má s obcou Jasov uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 24.10.2018 a s Rádom premonštrátov – Opátstva
Jasov má uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa
19.10.2018 a uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.10.2018.
K pozemkom na ktorých je zriadená cestou II. triedy č. II/548 s prislúchajúcimi časťami má
stavebník súhlas Slovenského pozemkového fondu Bratislava, RO Košice, Letná 27, č.
SPFZ/2017/080731, SPFS/2017/20364 zo dňa 18.08.2017 a Úradu Košického samosprávneho
kraja, odboru správy majetku, Námestie Maratónu mieru 1, Košice č. 4432/2018/OSM-20419
zo dňa 09.07.2018.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia a do zverejnenia oznámenia o začatí
stavebného konania bola doložená projektová dokumentácia a tieto doklady:
- zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 24.10.2018
- zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 19.10.2018
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- vyjadrenie obce Poproč č. OcU-A-152/2017-1 zo dňa 03.04.2017
- vyjadrenie obce Jasov č. OcÚJas297/2017 zo dňa 22.05.2017
- vyjadrenie obce Vyšný Medzev č. OcÚ VM-72/2017 zo dňa 04.04.2017
- stanovisko SVP, š. p., Odštepný závod Košice, SPHaB, Medze mostami 2, Košice zn. CS
SVP OZ KE 1269/2017/2 zo dňa 10.04.2017
- vyjadrenie Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
Košice, Správa a údržba Moldava nad Bodvou č. IU-2017/01103-2 zo dňa 04.04.2017
- vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru správy majetku, Námestie
Maratónu mieru 1, Košice č. 4432/2018/OSM-20419 zo dňa 09.07.2018
- vyjadrenie Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hroncova 13, Košice č. OU-KS-OCDPK-2017/004542 zo dňa 31.03.2017
- vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životného prostredia,
Hroncova 13, Košice a to:
- z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2018/003528 zo dňa 23.02.2018
- z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2018/003236 zo dňa 28.02.2018
- z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2018/003189 zo dňa 12.02.2018
- súhlas Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, Košice č.
OU-KS-OSZP-2018/011107 zo dňa 14.08.2018
- vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13,
Košice č. OU-KS-PLO-2017/011292 zo dňa 06.09.2017, č. OU-KS-PLO-2018/010678 zo dňa
31.07.2018 a č. OU-KS-PLO-2018/011065 zo dňa 14.08.2018
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia ŽDaD, Odbor dráhový
stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava č. 17988/2018/SŽDD/40673 zo dňa
05.06.2018
- stanovisko ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 1 č.
25756/2017/O420-2 zo dňa 02.11.2017
- stanovisko ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia riadenia dopravy, Kasarenské nám. 11,
Košice č. 227/2017/SRD zo dňa 23.03.2017
- stanovisko ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia elekr. A energetiky, Štefánikova 60, Košice
č. 669/2017/SEE/2a.15-3/158 zo dňa 27.03.2017
- stanovisko ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia oznam. a zabezpečovacej techniky,
Tomášikova 27, Košice č. 410/2017/SOZT zo dňa 30.03.2017
- stanovisko ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia OZT Košice, stredisko miestnej SaÚ KT
Košice, Kollárova 10, Košice č. 13-56-54/03.2017/KT KE zo dňa 28.03.2017
- stanovisko ŽSR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Reg. pracovisko,
Štefánikova 60, Košice č. 0750/2a.15/1194/2017/RP KE zo dňa 02.04.2017
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, Košice č. KPUKE2017/8713-2/28035/HT zo dňa 11.04.2017
- vyjadrenie SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava č. TD/NS/0690/2018/Uh zo
dňa 25.09.2018
- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice, Komenského
50, Košice č. 31463/2017/Ing. Voj. zo dňa 24.04.2017
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava č. 6611826702 zo dňa
24.09.2018
- vyjadrenie Alternet, s.r.o., Popradská 12, Košice č. 1800001273 zo dňa 08.10.2018
- stanovisko Lesy SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova18, Košice č. 832/2017/2291, 21785/2017130 zo dňa 11.05.2015
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zo dňa 15.08.2018
- stanovisko OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice č. ORHZ-KE3-2639-001/2017 zo
dňa 24.10.2017
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice č.
ASMdpV-5-304/2017 zo dňa 10.04.2017
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., Košice č. KE-1789/2018 zo dňa 10.08.2018
- vyjadrenie 02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 13.08.2018
Stavebný úrad Mesto Medzev oznámením zo dňa 27.11.2018 oznámil účastníkom
konania začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou
v dotknutých obciach Poproč, Jasov, Vyšný Medzev a Medzev, ktoré boli zverejnená od
03.12.2018 do 19.12.2018. Oznámením zo dňa 12.12.2018 oznámil začatie stavebného
konania dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 4 v spojení s § 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona.
Stavebný úrad z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania toto stavebné povolenie v
zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.
Okruh účastníkov konania, ktorým verejná vyhláška smeruje:
Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil
v zmysle § 61 ods. 4 v spojení s § ods. 2 a 3 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania a upozornil účastníkov konania dotknuté orgány, že môžu svoje
námietky a pripomienky k predmetu konania predložiť písomne na mesto Medzev, najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V stanovenej lehote stavebnému úradu neboli predložené žiadne písomne námietky ani
pripomienky proti vydaniu stavebného povolenia.
Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených
v ustanoveniach § 62 ods. 1, 2 a § 63 stavebného zákona, v súlade s § 8 a § 9 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdil aj
vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky
určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu.
Stavebný úrad mesto Medzev v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby, prítomní účastníci konania nepodali námietky, vyjadrenia dotknutých
orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.
Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené,
či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné
rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Mesto Medzev listom Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky,
Komenského 52, Košice č. OU-KE-OVBP2-2017/022132 zo dňa 05.05.2017 je určená ako
príslušný stavebný úrad na vykonanie stavebného konania a vydania stavebného povolenia.

-18Správny poplatok vo výške 400,00 € zaplatený v zmysle pol. 60 písm. g/ Sadzobníka
správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v
znení neskorších právnych predpisov.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní, v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia na mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev. Po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

Prílohy k rozhodnutiu stavebníka:
- overený projekt
Doručí sa:
1. Obec Jasov, Námestie sv. Floriána č. 1, 044 23 Jasov
2. Obec Poproč, Školská č. 2, 044 24 Poproč
3. Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP č. 152, 044 25 Medzev
4. Splnomocnenec: ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, Košice
5. Stavebník: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
6. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, SPHaB, Medzi mostami 2, Košice
8. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, Košice
9. Projektant: ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, Košice
10. Rád premonštrátov-Opátstvo Jasov, Podzámok 28, Jasov
11. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 1
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom
konania a to:
12. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na
ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté.
Na vedomie:
1. Obec Jasov, Námestie sv. Floriána č. 1, 044 23 Jasov

-192. Obec Poproč, Školská č. 2, 044 24 Poproč
3. Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP č. 152, 044 25 Medzev
4. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
5. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, Košice
6. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice
7. Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a PK, Hroncova 13, Košice
8. MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie
slobody 6,P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
10. SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. Lesy SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, Košice
14. Alternet s.r.o., Popradská 12, Košice

