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Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 
  
 
 
             
         Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice, podal na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu s názvom „Spišská Nová Ves – 

úprava NN siete – ul. ČSA, Rybárska, Mlynská; SO 01 – ul. I. Krasku, Zvonárska“ v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves.  

         Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona 

číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh 

navrhovateľa podľa § 37 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, 

posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

         Na základe tohto vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR číslo 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška 

číslo 453/2000 Z.z.) 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

s názvom 

 

Spišská Nová Ves – úprava NN siete – ul. ČSA, Rybárska, Mlynská; 

SO 01 – ul. I. Krasku, Zvonárska 
 

v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

         Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši výmenu pôvodného existujúceho vzdušného 

NN vedenia na ul. I. Krasku a Zvonárskej ulici, ktoré je vedené po strešníkoch a konzolách rodinných 

domov.  

Na ul. I. Krasku sa NN kábel uloží do zeme od existujúceho podperného bodu č.1 (PB) k rozpojovacej 

a istiacej skrini č.2 (SR) a od existujúcej trafostanice TR 16 k SR č.1. V chodníku, na pravej strane ulice 

je uložený existujúci NN kábel z ktorého sa napoja nové rozpojovacie a istiace skrine SR č.4 až č.6. Nový 

NN kábel sa uloží medzi rozpojovacou a istiacou skriňou SR č.4 a č.3. Jednotlivé rodinné domy sa zapoja 

do týchto nových skríň uloženými káblami.  

Z trafostanice TR 16 sa v existujúcej trase uložia ešte dva NN káble k PB č.3 a od PB č. 3 na roh ulice 

smerom k existujúcej skrini RIS. NN vedenie je navrhované na parcelách registra C KN–2828/1, 2827/3, 

2961/1 a parcelách registra E KN–51245, 51649/94, 51676/1, 51650.  
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Na Zvonárskej ulici bude trasa NN kábla vedená po obidvoch stranách uličného pásu v zeleni. Nové 

rozpojovacie a istiace skrine SR č.7 až č. 12 budú osadené v zeleni a jednotlivé rodinné domy sa zapoja 

do týchto skríň. Križovanie miestnej komunikácie bude realizované podvŕtaním a uložením kábla do 

chráničky KSX PE 110 mm. Trasa je navrhovaná na parcelách registra E KN–51649/95, 51649/2, 51665. 

Podperný bod na konci ulice Zvonárska a Rybárska bude z opačnej strany existujúceho elektromerového 

rozvádzača. Pred rodinným domom č.6, na ul. Zvonárska bude umiestnený nový podperný bod v zelenom 

páse. 
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Umiestnenie stavby sa zrealizuje tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:500, ktorý  

je súčasťou originálu územného rozhodnutia navrhovateľa a vypracovala ho Ing. Božena Kajňáková, 

autorizovaný stavebný inžinier, ev. číslo: 4306*Z*A2, Komplexné architektonické a inžinierske 

služby.  

2. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k začatiu výstavby. Tvorí súčasť dokladov pre  prípravu 

projektovej dokumentácie.  

3. Projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie musí byť 

vypracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného povolenia (§ 9 

vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z.z.). 

4. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov, 

ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj 

existujúcimi inžinierskymi sieťami.  

5. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov 

uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inžinierskych sietí a ich presné 

vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky,  resp. križovania. Zároveň je 

potrebné zohľadniť aj pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak 

netýkajú sa priamo umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie stavebných prác 

(výkopových prác, prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.). 

a) Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, vyjadrenie 

zo dňa 22.04.2016 číslo: 20-1431-2/2016AC 

 Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie komunálneho servisu aktuálne realizuje výmenu 

verejného  osvetlenia a jeho napájania v meste. Na ulici I. Krasku a Zvonárskej ulici je verejné 

osvetlenie umiestnené na konzolách rodinných domov. Z dôvodu prekládky NN siete do zeme 

bude Mesto riešiť preloženie svietidiel na stĺpy verejného osvetlenia a nové rozvody jeho 

napájania. Žiadame, aby pri spracovaní realizačného projektu bol kontaktovaný pracovník – p. 

Tomáš Hamráček, tel. 0911 566 733, ktorý skoordinuje spracovanie projektovej dokumentácie 

verejného osvetlenia a dohodne realizáciu a koordináciu výkopových prác v území. 

b) Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy, vyjadrenie zo dňa 17.06.2016 číslo: 09-

2016-Su 

 vzhľadom na rozvoj individuálnej bytovej výstavby už prebiehajúcej v areáli bývalých kasární 

a zintenzívnenia automobilovej dopravy v danej lokalite je aj predpoklad rozšírenia týchto 

komunikácií. Požadujeme, aby predmetný investičný zámer uvažoval s možnosťou rozšírenia 

komunikácií, teda aby kábelové vedenia boli umiestňované v zelenom páse čo najbližšie 

k chodníkom, v dostatočnej hĺbke vo vzťahu k ich budúcemu zaťaženiu komunikácií 

a prevádzkou na nej; 

 umiestnenie rozpojovacích a istiacich skríň, príp. iných zariadení, ktoré by mohli zasiahnuť do 

dopravného priestoru nie je žiaduce. Navrhujeme zvážiť možnosť umiestnenia do jednotlivých 

oplotení. 

c) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 15, vyjadrenie zo dňa 10.06.2016 číslo: 

6611615660 

   v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len 

„SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.; 

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

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

rušeniu; 
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   vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (10.12.2016), 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; 

    bod 3 – stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 

pre ktorý podal 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 sieti: Ján Dubiňák, jan_dubinak@telekom.sk, +421 53 

4493203; 

   v zmysle § 66 ods.7 zákona číslo 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;  

    v zmysle § 66 ods.10 zákona číslo 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; 

    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 zariadení. 

d) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“), Trnavská cesta 

100/II, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.06.2016 číslo: 28/2514/2016/NASES 

   v záujmovom území dôjde k styku s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe 

NASES; 

   existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom  (§ 68 zákona číslo 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách) a zároveň musí žiadateľ dodržať ustanovenia § 65 zákona 

číslo 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu; 

      v zmysle § 66 ods.7 zákona číslo 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh 

všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

e) SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.11.2015 

číslo:TD/68039/PP/Hn/2015  

 rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem; 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01; 

 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 

o energetike umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.; 

 pri realizácii el. NN rozvodov dôjde ku križovaniu a súbehu s exist. STL plynovodmi 

a prípojkami a miesto križovania je preto potrebné riešiť v zmysle priestorovej normy STN 

73 6005; 

 v prípade umiestnenia nových stĺpov NN el. vedenia požadujeme, aby podperné body stĺpov 

boli osadené mimo ochranného pásma a to min. 2 m od STL plynovodu (na základe 

presného vytýčenia), a pokiaľ bude stĺp v blízkosti plynovodu aj uzemnený, vzdialenosť 

uzemnenia od plyn. zariadenia požadujeme dodržať v zmysle STN 73 6005; 

6. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len stavebný úrad na základe žiadosti 

navrhovateľa, príp. jeho právneho nástupcu. 

7. Územné rozhodnutie platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V prípade, že investor 

nevyužije vymedzené územie na určený účel v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti územného rozhodnutia, podľa § 40 ods.1 stavebného zákona, stráca územné 

rozhodnutie svoju platnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 

povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

8. Čas  platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa,  pokiaľ 

ju podal pred uplynutím lehoty. 

9. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania. 

mailto:jan%1F_dubinak@telekom.sk
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V priebehu konania neboli účastníkmi konania podané 

námietky a pripomienky. 

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov:  Boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

rozhodnutia. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov uplatnené v územnom konaní, týkajúce sa 

realizácie stavby, budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.  

      Správny poplatok vo výške 100,00 €  za vydanie územného rozhodnutia bol v zmysle zákona NR SR 

číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradený dňa 20.04.2016. 
 
 
O d ô v o d n e n i e :        

          Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice, podal na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu s názvom „Spišská Nová Ves – 

úprava NN siete – ul. ČSA, Rybárska, Mlynská; SO 01 – ul. I. Krasku, Zvonárska“ v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves.  

         Stavebný úrad listom číslo: 20-2146/2016-Ag-ozn. zo dňa 07.06.2016 oznámil začatie územného 

konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa § 36 ods. 1 a ods.4 stavebného zákona 

verejnou vyhláškou pre veľký počet účastníkov konania a na prerokovanie návrhu nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 07.07.2016. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 

Mesta Spišská Nová Ves a uverejnené na jej internetovej stránke od 09.06.2016 do 24.06.2016. 

V oznámení boli účastníci konania poučení, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom 

stavebnom úrade a svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na 

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

v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného 

zákona).  

         K návrhu boli priložené doklady: výpis z listu vlastníctva č.5353, 4342 – čiastočný, 10448, 10745, 

9071, 1; informatívne kópie z katastrálnej mapy; vyjadrenia: Mesto Spišská Nová Ves z hľadiska 

územného plánovania; UPC broadband Slovakia s.r.o., Bratislava; VEOLIA  PVPS, a.s., Poprad; SPP– 

Distribúcia, a.s.,  Bratislava;  Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Spišská Nová Ves z hľadiska 

ochrany prírody a krajiny a odpadového hospodárstva; stanoviská: VSD a.s., Košice;  Mesto Spišská 

Nová Ves - vlastník resp. spoluvlastník dotknutých pozemkov v danej lokalite; SVP, š.p., OZ Povodie 

Hornádu a Bodvy, Košice; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Košice; OR HaZZ Spišská 

Nová Ves; záväzné stanoviská: Krajský pamiatkový úrad, Levoča; RÚVZ Spišská Nová Ves; NASES 

Bratislava; Mesto Spišská Nová Ves oddelenie výstavby a dopravy; MICHLOVSKY, spol. s r.o., Košice; 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava; dve dokumentácie pre územné konanie a doklad o úhrade správneho 

poplatku. 

         Tunajší stavebný úrad preskúmal podaný návrh z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona 

a podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v textovej časti územného rozhodnutia vymedzil umiestnenie 

stavby a stanovil podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie. 

Podaný návrh bol posúdený aj príslušnými dotknutými orgánmi. Zo strany účastníkov konania neboli 

vznesené žiadne námietky. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí 

uplatnené v tomto konaní, ktoré sa týkajú realizácie stavby, budú zahrnuté do podmienok stavebného 

povolenia, nakoľko územné rozhodnutie neoprávňuje navrhovateľa k začatiu stavebnej činnosti. 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá je stavebným úradom 

overená v konaní.  

        V územnom konaní stavebný úrad posúdil predložený návrh spolu s prílohami a zistil, že nie je 

v rozpore s cieľmi a zámermi v území a umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania 

neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje 

obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu stanovených stavebným  zákonom (§ 47 stavebného 

zákona)   a   súvisiacim   predpisom   (vyhláška   MŽP   SR   číslo  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).  

        V zmysle platných právnych predpisov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 
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        Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky, keďže verejnou vyhláškou bolo 

doručované aj oznámenie o začatí konania. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej  tabuli Mesta 

Spišská Nová Ves a na internetovej stránke www.spisskanovaves.eu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

       

P o u č e n i e : 

        Podľa  § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Mesto 

Spišská Nová Ves, oddelenie ÚP a SP, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves. 

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

   

   

                                                                                      

       

                                                                                                            PhDr. Ján  V o l n ý, PhD.  

                                                                                                                      primátor mesta 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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

2. Mesto Spišská nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 

4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice 

5. Účastníci  konania – právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné právo 

k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môže byť 

rozhodnutím priamo dotknuté – oznámenie formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Mesta Spišská 

Nová Ves a na internetovej stránke www.spisskanovaves.eu  

Na vedomie: 

1. Slov. vodohosp. podnik, š.p., OZ Povodie Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice 

2. UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. Box 216, Bratislava 6  

3. Michlovský, s.r.o., Pri Hati, Košice 

4. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad  

5. SPP– Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava                                                                                           

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 15  

7. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, Bratislava 

8. Krajský pamiatkový úrad , Nám. Majstra Pavla 41, Levoča   

9. RÚVZ, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 

10. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. č. 5, Spišská Nová Ves 

12. Mesto Spišská Nová Ves, odd. správy majetku, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

13. Mesto Spišská Nová Ves, odd. výstavby a dopravy, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

14. Mesto Spišská Nová Ves, odd. komunálneho servisu, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

15. Mesto Spišská Nová Ves, odd. ÚP a SP, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

 

http://www.spisskanovaves.eu/
http://www.spisskanovaves.eu/

