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Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 

 

 
 ENERPRO s. r. o., so sídlom Miškovecká 6, Košice, v zastúpení Východoslovenskej 

distribučnej, a. s. Košice, podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 21.09.2017 návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: „Spišská Nová Ves – úprava VN 

kábla V328 TS148-TS86“ SO 01 – VN vedenie na uliciach Levočská a Slovenská, 

v katastrálnom území Spišská Nová Ves, v Ochrannom pásme Pamiatkovej zóny Spišská 

Nová Ves.  

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

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

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 vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov, posúdilo navrhovateľa podľa § 37 stavebného zákona, zosúladilo 

stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov 

konania. 

Na základe tohto stavebný úrad vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

s názvom 

Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86 

SO 01 – VN vedenie na uliciach Levočská a Slovenská 

na parcelách KN-C 275/1, ostatné plochy (LV-1), 220/1, zast. plochy a nádvoria (LV-1), 

1077/7, zast. plochy a nádvoria (LV-1), 325/7 zast. plochy a nádvoria (LV-1), 325/1 zast. 

plochy a nádvoria (LV-1), 325/6 zast. plochy a nádvoria (LV-1), v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves, v Ochrannom pásme Pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves tak, ako je to 

zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  

Projektová dokumentácia rieši úpravu nevyhovujúceho VN káblového vedenia 

v úseku V328 TS0841-0086=TS0841-0148. V časti trasy sa VN káblové vedenie, ktoré je 

uložené v kruhovom objazde, v parkovisku a v úzkom priestore medzi domami preloží do 

novej trasy - do zelene a chodníka. Navrhované VN káblové vedenie realizované káblom 

3xNA2XS2Z 1x150 RM/25 bude v dĺžke 150 m. Nová trasa uloženia začína v trafostanici na 

parcele KN-C 283, prechádza chodníkom a zeleňou na parcele KN-C 275/1 a 220/1. Trasa 

križuje cestu na parcele KN-C 1077/7, pokračuje v chodníku a v zeleni parcelami KN-C 

325/7, 325/1 a 325/6. Odtiaľ pokračuje kábel v pôvodnej trase (nie je predmetom územného 
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konania). Križovanie asfaltových komunikácií káblom v zemi bude realizované kombináciou 

pretláčania a prekopania. 

 

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 ktorý vypracoval 

Ing. Stanislav Počuch, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4859*A2, komplexné 

architektonické a inžinierske služby.  

2. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť vypracovaná 

minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

3. Pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné dodržať 

ustanovenia platných právnych predpisov, ochranné pásma podľa platných slovenských 

technických noriem a zosúladiť so stretom záujmov s ostatnými uvažovanými 

a existujúcimi inžinierskymi sieťami. Do projektovej dokumentácie zakresliť všetky 

nadzemné a pozemné siete a zabezpečiť stanoviská správcov a majiteľov inžinierskych 

sietí a všetkých dotknutých orgánov.   

4. Pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné zohľadniť 

všetky pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi a správcami sietí v tomto konaní. 

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.): 

 

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania – súhlasné stanovisko 

k umiestneniu stavby č. 20-1675-2/2017-AC zo dňa 24. 05. 2017:  

 v území sa nachádza sústava verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves (obr. 2), zvlášť 

upozorňujeme na existenciu podzemných elektrických rozvodov tejto sústavy. V prípade, 

že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu 

s ním, je nutné zaistiť naše vedenie proti previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti 

mechanickému poškodeniu. Pred zasypaním odkrytého vedenia žiadame, aby bol prizvaný 

zástupca mesta kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia – kontakt: 0908 643 065; 

 pri realizácii samotného výkopu, v miestach kde sa nachádzajú kríky a stromy je potrebné 

o tom informovať správcu verejnej zelene – Mesto Spišská Nová Ves, Oddelenie 

komunálneho servisu. Pri vizuálnom poškodení koreňového systému z dôvodu 

neodborného výkopu trasy sa bude následne od investora stavby požadovať adekvátna 

náhradná výsadba za poškodenie stromov (škoda stromov bude vyčíslená na základe 

spoločenskej hodnoty podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov); 

 zo strany investora požadujeme určiť zodpovednú osobu za komunikáciu, realizáciu 

a následnú odobierku prác po ukončení prekopávky a následnej spätnej úpravy celej trasy; 

 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov požadujeme predmetnú lokalitu v trase realizovaného výkopu uviesť do 

pôvodného stavu a to v zmysle Zásad na dočasné využitie plôch zelene pri rozkopávkach 

na území mesta Spišská Nová Ves (s následným osevom trávneho semena v celej trase); 

 samotná odobierka týchto plôch bude protokolárne prevzatá pracovníkom oddelenia 

komunálneho servisu p. Pavol Neuvith, tel. č. 0915 314 256 a následne odstúpená OÚPaSP 

k ukončeniu kolaudačného konania; 

 rozkopávkové práce v zeleni musia byť realizované v zmysle príslušných ustanovení 

a požiadaviek zahrnutých v rozhodnutí o zvláštnom užívaní verejného priestranstva 

MsÚ Spišská Nová Ves, oddelenia komunálneho servisu. Zo strany investora požadujeme 
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určiť zodpovednú osobu za komunikáciu, realizáciu a následnú odobierku prác po 

ukončení prekopávky a následnej spätnej úpravy celej trasy; 

 stavba sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta. K projektovej 

dokumentácii sa z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu vyjadruje Krajský 

pamiatkový úrad Košice, pracovisko Levoča; 

 vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký rozsah rozkopávok, Oddelenie výstavby a dopravy 

mesta Spišská Nová Ves Vám k pripravovanej stavbe určí podmienky v samostatnom 

stanovisku; 

 upozorňujeme investora, že majetkoprávne vzťahy nie sú predmetom tohto stanoviska. 

 

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy - vyjadrenie k umiestneniu stavby č. 

09-15626/2017 zo dňa 24.5.2017:  
Podľa priloženej situácie s technickým riešením trasy realizácie úpravy VN kábla 

súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok. 

 Na trase v časti miestnej komunikácie a križovania chodníkov pre peších v kolmom smere, 

požadujeme vykonať výkop pretlakom bez poškodenia asfaltového krytu komunikácie.  

 Z dôvodu zásahu v miestach verejnej zelene je potrebné k žiadosti o zvláštne užívanie 

priložiť vyjadrenie oddelenia komunálneho servisu MsÚ v Spišskej Novej Vsi.  

 Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, pred realizáciou 

prekopávky je potrebné podať žiadosť na MsÚ OVaD v Sp. Novej Vsi o povolenie na 

zvláštne užívanie komunikácie. 

 Po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie je potrebné dodržať podmienky 

uvedené vo vyjadrení Okresného riaditeľstva policajného zboru – Okresný dopravný 

inšpektorát Spišská Nová Ves, vydané na základe vypracovanej projektovej dokumentácie 

dočasného dopravného značenia. 

 Počas realizácie výkopových prác na chodníku pre peších v celej trase, zabezpečiť 

bezpečný pohyb chodcov, resp. presmerovanie chodcov a zabezpečiť dostatočné ohradenie 

výkopu.   

 Upraviť trasu výkopu na parcele č.380/3 a presunúť ju podľa možností čo najbližšie 

k parcele č.392, aby viedla v zeleni mimo parcely č. 380/3, kde je plánovaná úprava plôch 

pre výstavbu nových parkovacích miest. Vedenie je potrebné umiestniť v danom úseku do 

hĺbky min 1,2 m. 

 Plánovaná časť trasy v úseku miestnej komunikácie na Levočskej ulici je potrebné 

umiestniť vedenie do chráničky a do hĺbky min 1,2 m z dôvodu plánovanej rekonštrukcie 

Levočskej ulice.     
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Okresný dopravný inšpektorát, Spišská Nová Ves, 

vyjadrenie k územnému konaniu na miestnom šetrení dňa 12.12.2017: 

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. Do stavebného konania, najneskôr však 

1 mesiac pred začatím stavby požadujeme predložiť spracovanú projektovú dokumentáciu 

organizácie dopravy prenosným dopravným značením počas realizácie prác.  

 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves, podmienky 

vyjadrenia k územnému a stavebnému konaniu z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. 

OU-SN-OSZP-2017/006111 zo dňa 09.05.2017:  

- Počas výstavby dodržiavať základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody 

a krajiny vrátane ochrany drevín rastúcich mimo lesa. 

- Výkopové práce spojené s realizáciou predmetnej stavby realizovať čo najšetrnejším 

spôsobom a tak, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii zelených plôch. 

- Pri realizácii samostatného výkopu – kde sa nachádzajú stromy a kry je potrebné o tom 

informovať správcu verejnej zelene o ďalšom postupe.  
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- Narušený povrch po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, pôvodné 

trávnaté plochy osiať po zarovnaní trávnym semenom. 

V riešenom území platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody 

a krajiny. 

 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves, ako orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie k územnému a stavebnému konanie č. OU-

SN-OSŽP-2017/006078-2 zo dňa 15.5.2017: 

Odpady, vzniknuté počas stavebných prác je pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je 

držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 

371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:  

- pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona 

o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva 

- (dodržiavať povinnosti držiteľa odpadov ustanovené § 14 zákona o odpadoch) 

- pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby 

- v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných 

prácach a demolačných pre právnickú alebo fyzickú osobu  - podnikateľa je pôvodcom 

odpadov táto osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, a má povinnosť dodržiavať 

ustanovenia § 77 zákona o odpadoch 

- vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

- utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných 

nádobách a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom 

- odpady vzniknuté počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný odovzdať na 

regionálnu skládku na nie nebezpečný odpad  

- druhotné suroviny odovzdať na zhodnotenie do zariadenia na tento účel zriadené 

- zeminu z výkopových zemných prác je možné použiť na spätné zásypy a úpravu terénu v 

mieste stavby 

- nebezpečný odpad odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie 

nebezpečných odpadov 

- požiadať tunajší úrad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie 

k dokumentácii v kolaudačnom konaní a zdokladovať spôsob zhodnotenia resp. 

zneškodnenia vzniknutých odpadov  
 

Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné stanovisko k územnému konaniu č. KPUKE-

201711901-2/40125/HT zo dňa 25.05.2017: 

 Nemá námietky k územnému konaniu. 

 Žiada v dvojtýždňovom predstihu písomne  (alebo elektronickou poštou) oznámiť začatie 

výkopových prác a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho 

pamiatkového dohľadu. 

 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. 

Podľa § 40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí 

nálezného a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota 

nálezu sa určí znaleckým posudkom. 

Záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak 

v tejto lehote nebolo použité pre účel, pre ktorý je určené. 
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Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Košice, stanovisko č. ASMdpV-5-

524/2017 zo dňa 3.5.2017: 

S uvedenou stavbou podľa predložených situácií súhlasí bez pripomienok. V riešenom území 

sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.  

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania 

v riešenom území. Na jeho základe je možné vydať územné, aj vodohospodárske rozhodnutie, 

stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším 

orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. Ak dôjde k zmenám, alebo ak 

realizácia stavby nebude začatá do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, je potrebné 

požiadať o nové záväzné stanovisko. 

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Poprad, vyjadrenie k trase 

elektrického vedenia č. O-11158/2017 zo dňa 29.05.2017:  
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:  

 V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe našej 

spoločnosti. Pri prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných 

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

(ochrana verejných vodovodov a kanalizácií). 

• Demontáž nevyhovujúcich častí el. siete riešiť tak, aby nedošlo k poškodeniu verejného 

vodovodu/kanalizácie. 

• Vedenie VN v zemi, ktoré bude v súbehu s verejnou kanalizáciou DN 600 mm v ul. 

Slovenská, požadujeme uložiť mimo pásma  ochrany verejnej kanalizácie. A to vo 

vzdialenosti najmenej 2,5 m od kanalizačného potrubia (vzdialenosť meraná vodorovne od 

pôdorysného okraja potrubia). 

• Pri križovaní vodovodu/kanalizácie požadujeme elektrické zemné vedenie uložiť do 

chráničky dlhej min. 2 m a dodržať odstupovú zvislú vzdialenosť podľa STN 73 6005. 

• Pred začatím stavebných prác a výkopov v blízkosti nami spravovaných podzemných 

vedení, požadujeme ich presné vytýčenie. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS a.s. na 

základe objednávky. 

• Požadujeme nahlásiť správcom vodovodu a kanalizácie min. 3 dni vopred začatie 

stavebných a výkopových prác. 

• Výkopové práce v blízkosti vodovodu/kanalizácie požadujeme vykonávať ručne. 

• Pri obnažení vodovodu/kanalizácie okamžite a neodkladne kontaktovať správcu 

podzemného vedenia a dohodnúť ďalší postup prác. Vodovod/kanalizáciu zasypať len 

so súhlasom správcu. 

V prílohe Vám zasielame mapu z GIS 1:1000, kde sú informatívne zakreslené 

podzemné vedenia v správe PVPS a.s., nachádzajúce sa v záujmovom území stavby: 

verejný vodovod — zelená a fialová čiara, verejná kanalizácia — červená plná a fialová 

čiarkovaná čiara. 

V trase uloženia VN kábla sa môže nachádzať vodovod alebo kanalizácia, ktoré nie sú 

v našej správe. Podmienky styku navrhovaného káblového vedenia s týmito vedeniami sú 

totožné ako pri styku s vedeniami v správe PVPS a. s.. 

Kontakty na pracovníkov PVPS a.s.: 

Vytýčenie vodovodu: p. Drusa, tel. č. 0905519188, p. Lacuš, tel. č. 0905 383 749. 

Správca vodovodu: p. Smotrila, tel. Č. 053/4155215, 0905219916. 

Správca kanalizácie: p. Novotný, tel. Č. 053/4464240, 0905 219 908. 

Volať v pracovné dni v čase: 7:00 - 8:00, 14:00 - 15:00. 
 

upc broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, vyjadrenie k stavbe VN kábla V328  zn. 

216171236 zo dňa 23.10.2017: 

Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie 

jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS). Vo 
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vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše KDS. Geodetické zakreslenie Vám zasielame 

v prílohe. K uvedenej PD nemáme výhrady, pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky 

zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu 

byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky účinné 

ochranné opatrenia. 

Zvlášť zdôrazňujem aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné 

podmienky: 

a. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. počas 

samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným 

zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. Hraničným termínom pre 

uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do 

stavebného denníka. 

b. investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení 

pred zahájením výkopových prác. 

c. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. 

d. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu 

vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej 

polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop. 

e. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 

polohovú odchýlku ±30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

f. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi 

telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred 

prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor. 

g. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti 

UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi 

dvoma najbližšími distribučnými skriňami. 

h. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už položených sietí (existujúcich telekomunikačných 

zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC 

boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný 

zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. 

i. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 

j. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. 

Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia 

poverená spoločnosťou UPC. 

Z uvedených dôvodov teda žiadame:  

- dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, 

- dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC, 

- toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr 

ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC 

BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. o nové vyjadrenie. 

Poukazujeme na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany tak, ako je to vyššie 

uvedené, je okrem iného porušením ust. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom a účinnom znení s tam uvedenými následkami. 
 

SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44/b Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre 

zlúčené územné a stavebné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných 

a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0468/2017/Hy zo dňa 19.05 2017:  

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie 

predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre zlúčené územné a stavebné 
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konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) . 

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú STL plynovody s prípojkami. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 

výkonu iných činností. 

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového 

zariadenia k distribučnej sieti SPP-D. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

na vyššie uvedenú stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP –D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - 

distribúcia, Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 

dní pred zahájením plánovaných prác, 

- 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, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať 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, 

- 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, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

- 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 nove] úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, 

- 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 
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zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 

l50 000,-€, 

- 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 TPP 700 02,  

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- 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, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásma plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

Príloha: orientačné znázornenie 

UPOZORNENIE 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, 

je stavebník povinný prerokovať $ SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej 

zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 19. 5. 2018, ak 

stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-

D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 

distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 

tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bob toto stanovisko vydané. 
 

Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, vyjadrenie k existencii telekomunikačných 

vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. pre účely územného a stavebného konania č. 

6611725907 zo dňa 14.09.2017 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. 

r. o.. Doba platnosti vyjadrenia: 14.03.2018. 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., požaduje zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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

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

rušeniu. 

2) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
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uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplnil povinnosti podľa bodu 3. 

3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo 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: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, 

+421 53 4493203. 

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. 

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. 

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 zariadení. 

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. 

8) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

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/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrch 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 upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení.  

10) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude 

realizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia.  

12) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoré mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následne realizácie výstavby, žiadateľ 

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

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

13) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

mailto:jan.dubinak@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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Všeobecné podmienky ochrany SEK 

a) 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., alebo 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. 

o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177. 

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 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 ± 

30cm skutočného uloženia vedenia alebo 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 telefónne číslo 12129, 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a. s., a/alebo 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 s súhlasom povereného zamestnanca ST. 

c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

d) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu.  

 

Emkobel, a. s., Spišská Nová Ves, vyjadrenie k stavbe Spišská Nová Ves – úprava VN kábla 

V328 TS148-TS86 č. 724/2017/TPÚ zo dňa 11.10.2017: 
 K predmetnej stavbe nemáme pripomienky.  

V uvedenej lokalite podľa situácie priloženej k žiadosti sa nachádzajú teplovodné rozvody 

v našej správe v hĺbke cca 100 – 120 cm. Pred začatím výkopových prác žiadame o prizvanie na 

vytýčenie našich vedení.  

  

mailto:spojstav@spojstavke.sk
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Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves, vyjadrenie k existencii sietí k stavbe Spišská 

Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86 č. 337/2017 zo dňa 20.10.2017: 

Do priloženej dokumentácie sme zakreslili existujúce vedenia inžinierskych sietí 

v správe našej spoločnosti. V mieste existencie káblov verejného osvetlenia v zemi žiadame 

výkopové práce realizovať ručne. K realizácii predmetnej stavby nemáme žiadne výhrady. 

 

RUPKKI s. r. o., Iliašovská 33, Smižany, vyjadrenie k pripravovanej stavbe Spišská Nová 

Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86 pre potreby stavebného a územného konania zo 

dňa 6.11.2017: 

K predmetnej stavbe nemáme námietky 

V predmetnej oblasti má spoločnosť RUPKKI, s.r.o. v zemi uloženú 1 mikrotrubičku 

z multirúry, na výkrese sú existujúce trasy vyznačené zelenou farbou. 

Pred začatím prác je taktiež vytýčenie káblov naším pracovníkom priamo v teréne. Prosíme 

o informovanie pracovníkov realizujúcich výkopové práce na možnú odchýlku káblov od 

vytýčenej trasy cca 50 cm. V mieste križovania alebo súbehu požadujeme realizovať 

výkopové práce ručne. Odkryté káble je potrebné opätovne preznačiť výstražnou fóliou. Pred 

zásypom tento stav prekontroluje náš poverený pracovník. V prípade akéhokoľvek 

poškodenia našich káblov je nutné nás bezodkladne informovať na tel. čísle 053 23 999 00. 

Zakreslené trasy sú aktuálne k 1. 11. 2017 – v priebehu roka 2018 sú plánované práce v meste 

Spišská Nová Ves, preto je potrebné pred prácami komunikovať, či niekde nedošlo 

k zmenám.  

Bližšie a aktuálne informácie k existujúcim trasám a k vyjadreniu podá p. Černák – 0911 

636 132 – jozo@rupkki.sk 

Toto vyjadrenie má platnosť 2 roky. 
 

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

100/II, Bratislava, vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení č. 330-

2017/25-19943 zo dňa 11.10.2017: 

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú 

telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany 

existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a 

zariadení‚ napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 

poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný 

rešpektovať nasledovné: 

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

Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o ochrane proti rušeniu. 

o Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby 

musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným 

zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v 

správe NASES. 

o V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh 

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

o Poskytovateľ negarantuje geodetická presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy 

existujúcich sietí v teréne. 

o Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy 

zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom 

správcu siete: Ivan Novotný ‚ ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529. 

o  Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovnici vykonávajúci zemné práce boli 

oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby 
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v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a 

bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme 

od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. 

Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu +/- 30 cm. 

o  Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť 

správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799. 

o V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť 

skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo 

najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté 

zariadenia do pôvodného stavu). 

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

žiadosti navrhovateľa. 

6. Územné rozhodnutie platí tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. V prípade, že investor 

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

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

rozhodnutie svoju platnosť. 

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

pokiaľ ju podal pred uplynutím lehoty. 

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

konania. 

9. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k začatiu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre 

prípravu projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu. 
 

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania: Bez pripomienok. 

 

Stanoviská 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 za vydanie územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. 

o správnych poplatkoch v sume 100,-€ bol uhradený dňa 20.09.2017. 
 

O d ô v o d n e n i e: 

 ENERPRO s. r. o., so sídlom Miškovecká 6, Košice, v zastúpení Východoslovenskej 

distribučnej, a. s. Košice, podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 21.09.2017 návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: „Spišská Nová Ves – úprava VN 

kábla V328 TS148-TS86“ SO 01 – VN vedenie na uliciach Levočská a Slovenská, 

v katastrálnom území Spišská Nová Ves, v Ochrannom pásme Pamiatkovej zóny Spišská 

Nová Ves.  

Po preskúmaní návrhu stavebný úrad zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby 

svoje podanie doplnil v lehote 60 dní od doručenia rozhodnutia stanoviská správcov sietí 

o výskyte sietí v ich správe v trase uloženia VN kábla: 

1. Emkobel, Rázusova 1846, Spišská Nová Ves (teplovodné vedenia) 

2. B Nova s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

3. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36 POBOX 216, Brastislava 6 

4. Rupkki, s. r. o., Iliašovská 503/33, 053 11 Smižany 

5. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 

Bratislava 

6.  SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava Slovakia 

a upozornil ho, že ak v stanovenom termíne nebude nedoplnené, územné konanie zastaví.  
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V stanovenej lehote navrhovateľ doplnil požadované doklady. Okrem doplnených 

podkladov návrh obsahoval: plnomocenstvo, ktorým Východoslovenská distribučná, a. s. 

splnomocňuje ENERPRO s. r.o., Miškovecká 6, Košice na zastupovanie v konaní a preberaní 

písomností, doklad o zaplatení správneho poplatku bankovým prevodom, kópia z katastrálnej 

mapy, výpis z listu vlastníctva č. 1 – čiastočný (Mesto Spišská Nová Ves), súhlas vlastníka 

pozemku, na ktorom má byť umiestnená stavba, stanoviská, vyjadrenia a záväzné stanoviská 

dotknutých orgánov a správcov sietí a 3x projektová dokumentácia pre územné konanie   

 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 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“. 

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 sobou (§ 45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa 

uvedie zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci 

konania a sú navrhovateľovi známi“. 

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 konania, že svoje 

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

neprihliadne“. 

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

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potreby požadovaného opatrenia 

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

ustanovenia a predchádzajúcimi rozhodnutiami o zemí, posúdi, či vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným 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 stavebného zákona „v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 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 vrátane 

architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov 

konania“. 

Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona „rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 

stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 

určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia“. 

Podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona „v podmienkach na umiestnenie stavby sa určia 

požiadavky 

a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie 
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b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby 

s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby 

vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup 

a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na 

napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na 

podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane 

požiadaviek a úpravu jeho nezastavaných plôch, 

c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo  ich blízkosti, 

d) vplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov“. 

 Po doložení požadovaných dokladov v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad oznámením 

č. 20-3047-2/2017-ZK zo dňa 15.11.2017 oznámil dotknutým orgánom začatie územného 

konania podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou účastníkom 

konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.12.2017. 

Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke od 15.11.2017 

do 01.12.2017. V oznámení boli účastníci konania poučení, že do podkladov rozhodnutia 

možno nahliadnuť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 Stavebný úrad preskúmal podaný návrh podľa ustanovenia § 37 stavebného zákona 

a podľa § 39 a 39a stavebného zákona, vymedzil umiestnenie predmetnej stavby a stanovil 

podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Návrh bol 

posúdený dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí a ich vyjadrenia a stanoviská 

boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Nakoľko územné rozhodnutie neoprávňuje 

navrhovateľa k uskutočneniu stavby, podmienky dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí, týkajúce sa realizácie stavby, budú zahrnuté do podmienok stavebného 

povolenia. Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky a námietky. Umiestnenie stavby 

je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá je overená stavebným úradom 

v tomto konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť originálu tohto rozhodnutia. 

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. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným aj technickým požiadavkám na výstavbu 

stanoveným stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a je v súlade so schváleným 

územným plánom mesta. Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré 

by bránili vydaniu územného rozhodnutia. 

Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu bolo potrebné rozhodnúť 

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

 Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky, keďže verejnou vyhláškou 

bolo doručované oznámenie o začatí územného 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 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, 

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 

http://www.spisskanovaves.eu/
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Príloha pre navrhovateľa:  

1x overená dokumentácia pre územné konanie 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 11 Košice 

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

3. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39/A, 040 

01 Košice 

4. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo má práva k pozemkom a stavbám 

na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo má 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 

 

Na vedomie:  
1. Mesto Spišská Nová Ves, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, ref. 

územného plánovania, Štefánikovo námestie 1 

2. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy, Štefánikovo námestie 1 

3. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie komunálneho servisu, Štefánikovo námestie 1 

4. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie správy majetku, Štefánikovo námestie 1 

5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo 

námestie 5, Spišská Nová Ves 

6. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

7. OR Policajného zboru, ODI, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves 

8. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 

9. EMKOBEL, a. s., Rázusova 1846, Spišská Nová Ves 

10. Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

11. Rupkki s. r. o., Iliašovská 33, Smižany 

12. Podtatranaská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

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

14. SPP – Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

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


