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Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

 

 

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, 

preskúmalo návrh spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice na 

vydanie územného rozhodnutia pre stavbu s názvom: „Smižany – V439, V214 ES SNV II 

nové VN káblové vedenie“  v kat. území Spišská Nová Ves.   

Po preskúmaní návrhu podľa § 37 stavebného zákona stavebný úrad podľa § 39 a §39a 

stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom: 

 „Smižany – V439, V214 ES SNV II nové VN káblové vedenie“, 
 

v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

 

Predmetom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového VN napájania a VN 

vývodov z existujúcej elektrickej stanice ES Spišská Nová Ves II a z novozriadenej kioskovej 

trafostanice. Navrhovaná trasa líniovej inžinierskej stavby nových káblových VN vedení 

povedie v časti v starej trase a v časti v novej trase. Trasa začína v areáli ES Spišská Nová 

Ves, kde nové vedenie v zemi kopíruje príjazdovú komunikáciu, následne existujúce vzdušné 

VN vedenie bude vymenené za zemné v trase popri sídlisku Západ, ďalej bude pokračovať 

kolmo (popod) Dukliansku ulicu (štátna cesta II/536), železničnú trať, štátnu cestu III/53612. 

Následne bude doplnené jedno vzdušné VN vedenie na existujúce podperné body (na 

existujúcich podperných bodoch budú dve vzdušné vedenia namiesto doterajšieho jedného), 

ponad rieku Hornád smerom k sídlisku Mier a pred záhradkárskou osadou Splav bude vedenie 

umiestnené v zemi. Existujúce vedenie ponad ZO Splav po rieku Hornád bude demontované 

a nahradené VN káblom v zemi. Existujúce vedenie od rieky Hornád po ulicu Dukliansku 

ostáva nezmenené.  
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Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom, zmenami a doplnkami 
územného plánu schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva číslo: 170/2000 dňa 
07.12.2000. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby podľa zakreslenia v 

situácii osadenia stavby a v projektovej dokumentácii pre vydanie územného 

rozhodnutia, spracovanej v mierke 1:2500 Ing. Vladislavom Plocarom, autorizovaným 

stavebným inžinierom. Situácia je spracovaná na podklade katastrálnej mapy. 

2. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať  ustanovenia platných 

právnych predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je 

potrebné predložiť na posúdenie správcom vedení, v ochrannom pásme ktorých sa  

stavba umiestňuje. 

3. Musia byť dodržané ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné  zosúladiť strety 

záujmov s ostatnými uvažovanými aj  jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť 

rešpektované  podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o  odpadoch, 

o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie. 

4. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby  a tvorí súčasť dokladov 

pre prípravu projektovej dokumentácie. 

5. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne  v rozsahu, ktorý sa 

požaduje pre vydanie stavebného povolenia  (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). S realizáciou 

stavebných prác je možné začať až po vydaní  stavebného povolenia príslušným 

stavebným úradom. 

6. 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. V prípade  potreby je nutné vypracovať projekt 

dopravného značenia  uzávierky, resp. zvláštneho užívania komunikácie.  

7. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj  pripomienky 

účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak 

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

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

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava (vyjadrenie č.6611709064 zo dňa 30.03.2017): 

V záujmovej oblasti dôjde k 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 

č.351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona 

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

 vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

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

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúcej podmienky; 

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

stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SED 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, 

jan.dubinak@telekom.sk, 0534493203; 

 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;  

 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 

zrealizovať prekládku SEK; 

 upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 

figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 

stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch  

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 

a zariadení; 

 v prípade ak na Vami definovanom území v 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 č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení; 

 v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosť 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 

Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 

Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení; 

 vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na 

základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 

spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi. V objednávke v dvoch vyhotoveniach 

uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátumu jeho vydania; 

 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 

bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.; 

 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.; 

 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; 

 poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
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Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č.KE-0411/2017 zo dňa 08.03.2017: 

V záujmovej oblasti dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa. 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 kríženi sieti, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 

k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce 

výstavbou na ochrane 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 

vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou 

Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Upozorňujeme, že vo 

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

TKZ iných prevádzkovateľov. Zároveň Vás upozorňujeme, že rádiokomunikačné 

stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia. 

 

Upc broadband Slovakia, s.r.o. vyjadrenie č. 216170260 zo dňa 07.03.2017: 

Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše podzemné vedenia nášho Káblového 

Distribučného systému (KDS). K uvedenej PD nemáme výhrady pokiaľ pri realizácii 

stavby budú dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sieti. Pri 

akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia je 

žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.   

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko č. CS SVP OZ KE 991/2017/32 

zo dňa 10.03.2017: 

Uvedeným územím preteká vodný tok č. 013 Hornád, číslo hydrogeologického poradia 

4-32-01-033, ktorý je vedený v správe SVP š.p. ako upravený, vodohospodársky 

významný vodný tok a ďalej potok Brusník č.324, ktorý je vedený v správe SVP š.p. 

ako upravený drobný vodný tok. Podľa priloženej situácie bude tieto dva toky križovať 

iba vzdušné vedenie. S realizáciou uvedenej stavby súhlasíme, avšak požadujeme aby 

podperné body (stožiare) žiadame umiestniť vo vzdialenosti minimálne 6 m od 

brehovej čiary vodných tokov; 

 

SPP Distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0376/2017/Hy zo dňa 24.04.2017: 

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia RS, VTL plynovod DN 

150 OCL, 4,0 MPa, STL plynovody s prípojkami, ochranné a a bezpečnostné pásma 

plynárenského zariadenia. S umiestnením stavby súhlasíme za dodržania nasledujúcich 

podmienok:  

 stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení; 

 stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konania podľa iných  

právnych predpisov, na posúdenie SPP-D; 

 v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konania podľa 

iných právnych predpisov, požadujeme aby stavebník: 
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 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem; 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01; 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam; 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 

a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad (vyjadrenie č.O-

6082/2017 zo dňa 23.03.2017): 

 V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod v správe našej spoločnosti. 

Pri prácach žiadame dodržať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

č.442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany), § 27 (ochrana vodovodov a kanalizácií); 

 demontáž nevyhovujúcich podperných bodov a iných častí el. siete riešiť tak, 

aby nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia a súčastí vodovodu; 

 vedenia VN v zemi, ktoré budú v súbehu s verejným vodovodom DN 400 v ul. 

Radlinského, požadujeme uložiť mimo pásmo ochrany  verejného vodovodu (v 

zmysle zákona 442/2002 Z.z., § 19). A to vo vzdialenosti najmenej 1,5m od 

vodovodu (vzdialenosť meraná vodorovne od pôdorysného okraja 

vodovodného potrubia); 

 pri križovaní vodovodu DN 600 a DN 400 požadujeme elektrické zemné 

vedenie uložiť do chráničky dlhej min. 3m a dodržať odstupovú zvislú 

vzdialenosť podľa STN 73 6005. 

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Košice stanovisko č.IU-23017/996-

2696-2 27.03.201: 

S umiestnením káblového podzemného vedenia v pôvodnej trase vzdušného VN 

vedenia určeného na odstránenie a s uskutočnením stavby v dotyku s cestou II/536 na 

ul. Duklianska a III/3250, pretláčaním a uložením nového el. podzemného kábla do 

telesa ciest v mieste podľa doloženej situácie súhlasíme pri dodržaní týchto 

podmienok: 

 nový stožiar žiadame odsunúť mimo cestného telesa na vzdialenosť min. 10,00 

m od osi cesty a 1,00 m od spoločnej hranice cestného pozemku so susedným 

pozemkom; 

 pri krížení dotknutých ciest el. kábla žiadame umiestniť do oceľovej chráničky 

v dĺžke, ktorá bude presahovať 1,0 m na každú stranu za hranicou cestného 

telesa. Pod cestou II/536 z pravej strany v smere staničenia, jej dĺžku žiadame 

predĺžiť min. o ďalších 5,0 m za hranicou terajšieho cestného pozemku, aby 

v prípade prestavby križ. Ciest s pridaním ďalšieho jazdného pruhu, podzemné 

el. vedenie pod budúcim cestným telesom bolo uložené v chráničke; 

 kríženie ciest je potrebné uskutočňovať technológiou pretláčania, pričom 

oceľovú chráničku žiadame uložiť v hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety 

vozovky a 1,00 m pod úrovňou dna cestnej priekopy; 
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 štartovaciu a cieľovú jamu na vykonanie pretlaku umiestniť mimo cestného 

telesa; 

 komunikačný prístup na miesto stavby je potrebné riešiť z miestnej 

komunikácie; 

 stavebník v zmysle zákona o energetike č.251/2012 ohľadom právneho vzťahu 

k nehnuteľnostiam dotknutých stavbou obráti sa na vlastníka nehnuteľnosti 

košický samosprávny kraj za účelom dodržania povinnosti podľa cit. zákona 

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Spišská Nová Ves, vyjadrenie č. OU-SN-OCDPK-2017/003647 zo dňa 14.03.2017: 

Po preštudovaní predloženej dokumentácie nemáme námietky k predmetnej stavbe za 

dodržania podmienky, že v prípade nutnosti výmeny podperných bodov resp. nutnosti 

montáže nových tieto zásadne umiestňovať mimo cestný pozemok príslušnej cesty II. 

resp. III. triedy tak, aby neboli v rozpore s §18 ods. 3) a ods. 1) cestného zákona ako aj 

s § 20 ods. 1) a § 21 vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb.. 

 

Železnice SR, Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, regionálne 

pracovisko Košice, vyjadrenie č.0750/2a15/1494/2017/RP KE zo dňa 03.05.2017: 

Najneskôr pred vydaním stavebného povolenia je stavebník stavby povinný uzatvoriť 

so ŽSR zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou bude riešené 

užívanie pozemkov v správe ŽSR. 

 

Železnice SR, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Košice, stanovisko 

č.857/2017/SEE/2a15/203 zo dňa 26.04.2017:  

V záujmovom území (trase) stavby sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v našej 

správe (VN pre PdM Vydrník, káblová trasa 6kV, diaľkové ovládanie úsekových 

odpojovačov trakčného vedenia, kábel pre svetelnú návesť), ktoré sme Vám 

informatívne zakreslili do priloženej situácie. 

 

Železnice SR, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, vyjadrenie č. 513/2017/SOZT zo dňa 18.04.2017: 

Pri realizácií stavby dôjde ku križovaniu s podzemnými vedeniami v našej správe, 

ktoré sme informatívne zakreslili do priloženej situácie. Pre ochranu týchto vedení sa 

podľa zákona 251/2012 § 43 ods. 7, zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo 

vedenia je široké 1m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke trasy. V ochrannom 

pásme vedení je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé 

porasty a používať osobité ťažké mechanizmy, vykonávať zemné práce, ktoré by 

mohli ohroziť vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup 

k vedeniu. 

 

Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava, 

vyjadrenie č. 22673/2017/O420-2 zo dňa 08.06.2017: 

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky 

k umiestneniu stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného 

rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:  

 pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené 

požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR 
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(SHM a OR Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu 

a realizáciu stavby: 

 v DSP riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných 

telekomunikačných kábelových vedení a podzemných silnoprúdových 

kábelových vedení v správe SOZT a SEE Košice (uloženie do chráničiek, 

rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať 

voľné – prístupné) 

 chráničku (pri križovaní) navrhovať v celej dĺžke podchodu najmenej do 

vzdialenosti 2,0m od päty násypu s hĺbkou uloženia min. 1,5m od pláne žel. 

spodku; 

 pri riešení stavby v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy) – dodržať 

ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR (S4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 

1514, ...); 

 stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol 

vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy; 

 stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR 

navrhovaným na výstavbu (uzatvorí so ŽSR – SHM PR Košice “Zmluvu 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ...“); 

 konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnúť tak, aby stavba: 

o odolávala nepriaznivým koróznym vplyvom elektrifikovanej žel. 

prevádzky systémom 3 kVjs; 

o odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky; 

o nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení; 

o nenarušila stabilitu železničného telesa; 

o nenarušila železničné vedenia; 

 po vydaní územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia, je potrebné projekt predmetnej stavby s územným rozhodnutím, 

kópiou tohto stanoviska i s ďalšími dokladmi (vyjadrenia správcov IS, 

uzavretie nájomného vzťahu k pozemku) predložiť na ŽSR – OR Košice, 

sekciu železničných tratí a stavieb, so žiadosťou o vydanie súhrnného 

stanoviska ŽSR k dokumentácii pre stavebné povolenie.   

 

PRODEX, projektovanie stavieb, Bratislava, vyjadrenie č. O/Z/2017/258-15XB29014 

zo dňa 05.05.2017:  

S navrhnutým technickým riešením stavby vo vzťahu so stavbou ŽSR súhlasíme. 

Zároveň Vás žiadame o prerokovanie ďalšieho stupňa PD v štádiu spracovania 

(napríklad zvolaním pracovného rokovania s pozvaním zástupcov Generálneho 

riaditeľstva ŽSR Bratislava, odboru investorského a Odboru expertízy) a následné 

zaslanie dokumentácie stavby pre stavebné povolenie na opätovné posúdenie. 

  

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku: 

navrhuje prehodnotenie spôsobu umiestnenia VN vedenia v časti trasy medzi riekou 

Hornád a ZO Splav z dôvodu existencie právoplatného územného rozhodnutia pre 

danú lokalitu vydaného Mestom Spišská Nová Ves, ktorým sa do územia umiestňuje 

stavba s názvom: "IBV pri Vyšnej Hati". Navrhuje, aby VN vedenie v tejto časti 

predmetnej stavby bolo uložené v zemi. 
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8. K jednotlivým žiadostiam o vydanie stavebného povolenia žiadateľ predloží doklady 

podľa vyhlášky č.534/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

9. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len tunajší stavebný úrad. 

10. S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní stavebného povolenia 

príslušným stavebným úradom. 

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

konania. 

12. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť 

o stavebné povolenie. 

13. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť 

navrhovateľa, pokiaľ ju podal pred uplynutím lehoty. 

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

konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené  

Stanoviská dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 100,-€ bol podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 

je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uhradený dňa 02.06.2017.   

 

O d ô v o d n e n i e 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice podala dňa 

04.07.2017 na tunajšom  stavebnom  úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu  

s názvom „ Smižany – V439 V214 ES SNV II nové VN káblové vedenie“ v katastrálnom 

území Spišská Nová Ves.   

 

Predmetom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového VN napájania a VN 

vývodov z existujúcej elektrickej stanice ES Spišská Nová Ves II a z novozriadenej kioskovej 

trafostanice. 

K návrhu boli doložené: kópia z katastrálnej mapy, listy vlastníctva, projektová 

dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, doklad 

o úhrade správneho poplatku. 

 

Podľa § 32 stavebného zákona „umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť  

dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým podľa písm. a) 

citovaného ustanovenia je rozhodnutie o umiestnení stavby“. 

Podľa § 34 ods. 1 stavebného zákona „účastníkom územného konania je navrhovateľ, 

obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu to vyplýva 

z osobitného predpisu“. 

Podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona „v územnom konaní o umiestnení stavby, o 

využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj 

právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté“.  
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Podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona „územné konanie sa začína na písomný návrh 

účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží 

dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou 

oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu 

sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako 

účastníci konania a sú navrhovateľovi známi“. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona „ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s 

veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej 

časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje o zozname všetkých 

známych účastníkov územného konania, druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra 

nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, 

parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa 

opis prebiehajúcich hraníc územia. 

Podľa § 36 ods.1 stavebného zákona „stavebný úrad oznámi začatie územného 

konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie 

spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 

pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 

neprihliadne“. 

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona „začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a 

o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 

územného konania verejnou vyhláškou“. 

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona „stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 

v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a 

predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 

protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí 

iným orgánom“. 

Podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona „v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 

územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v 

území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia 

jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné 

prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o 

námietkach účastníkov konania“. 

 

Stavebný úrad po preskúmaní návrhu dňa 21.07.2017 oznámil začatie územného 

konania dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

15.08.2017.  Účastníkom konania v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona oznámil začatie 

konania líniovej stavby formou verejnej vyhlášky. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 

Mesta Spišská Nová Ves a uverejnené na internetovej stránke mesta do dobu 15 dní. Posledný 

deň tejto lehoty bol dňom doručenia. V oznámení boli účastníci konania poučený, že do 
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podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavenom úrade  a svoje námietky 

k návrhu môžu uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa ne neprihliadne. Zo strany 

účastníkov konania neboli v určenej lehote vznesené žiadne námietky.  

Vo vyjadrení Mesta Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku č. 20-866-2/2017-AC zo dňa 14.03.2017 bola zapracovaná podmienka, aby 

podzemné VN vedenie bolo umiestnené viac západným smerom, na hranici parciel C KN 

1433/5 a 1433/9, mimo plánovaný koridor výstavby mimiúrovňového križovania dráhy 

verejnoprospešnej stavby, na ktorú bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie – 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – 

Krompachy“. Podmienka bola zapracovaná do predloženej projektovej dokumentácie.   

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predložený návrh z hľadísk uvedených v 

§ 37 stavebného zákona 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 vyznačené 

v grafickej prílohe územného rozhodnutia vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na 

výstavbu stanovených stavebným zákonom (§ 47 stavebného zákona) a súvisiacim predpisom 

(vyhláška č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). 

 

Podmienky v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sieti 

uplatnené v konaní týkajúce sa umiestnenia stavby boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok územného rozhodnutia. Ostatné podmienky dotknutých orgánov  a správcov 

inžinierskych sietí uplatnené v tomto konaní, týkajúce sa realizácie stavby budú zahrnuté do 

podmienok stavebného povolenia. Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil 

dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia. Na základe toho bolo potrebné 

rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e  

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

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves.                  

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

 

 

 

 

 

                                                                                      PhDr. Ján   V o l n ý , PhD. 

                                                                                                primátor mesta 
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Rozhodnutie bude doručené: 
1. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

2. Ing. Vladislav Plocar, VSD, a.s., úsek Enerkos, Mlynská 31, 042 91 Košice 

3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

4. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

5. Účastníci konania – osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na ich 

vrátane susediacich pozemkov a stavieb (podľa popisu trasy stavby), ak ich vlastnícke alebo iné 

právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – oznámenie 

formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu Rozhodnutie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 
Na vedomie:  
1. Železnice SR, stredisko hosp. s majetkom, Štefánikova 60, 041 50 Košice 

2. Železnice SR, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice 

3. Železnice SR, sekcia ozn. a zab. techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice  

4. Železnice SR, sekcia OZT Košice, SMSaÚKT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice 

5. PRODEX, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5 

6. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice 

7. Okresný úrad, OCDaPK, Štefánikovo námestie č.5, SNV 

8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č.5, Spišská Nová Ves 

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča  

10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , OZ Košice SPHaB, Medzi mostami 2, 041 91 Košice 

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

12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

13. UPC broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5 

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

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

16. Mesto SNV OÚPaSP, Štefánikovo námestie č.1, Spišská Nová Ves 

17. Mesto SNV, OEM, Štefánikovo námestie č.1, Spišská Nová Ves 
18. Mesto SNV OVaD, Štefánikovo námestie č.1, Spišská Nová Ves 
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