MESTO SOBRANCE
Stavebný úrad, 073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Č.j.: 2020/00306 – 2020/7

Sobrance 02.04.2020

Vec : Východoslovenská distribučná a.s., Košice – Mlynská 31, 042 91 Košice návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : Výstavba 110 kV
vedenia V6812 Snina - Sobrance

ROZHODNUTIE
Východoslovenská distribučná a.s. , Košice – Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa
14.01.2020 na Mestskom úrade v Sobranciach návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby: Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance, na pozemkoch na území Prešovského
samosprávneho kraja v katastrálnom území obcí: Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce,
Hrabová Roztoka a na území Košického samosprávneho kraja v katastrálnych územiach Ruská
Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance.
Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
štátnej správy a verejnou vyhláškou dňa 22.01.2020, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
bolo dňa 20.02.2020 na Mestskom úrade v Sobranciach.
Mesto Sobrance ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a na základe určenia
stavebného úradu Ministerstvom dopravy a výstavby SR pod číslom 09263/2018/SV/7966 zo dňa
29.01.2018, ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 2 písmena e) zákona SNR č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky, prerokoval predložený návrh v územnom konaní vedenom v súlade s ust. § 32 – 38 stavebného
zákona v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok). Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu, zosúladení stanovísk uplatnených
dotknutými orgánmi a posúdení námietok a vyjadrení účastníkov konania, podľa § 39 a § 39a
stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)

vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance“ v katastrálnom území obcí
Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Ruská Bystrá, Podhoroď,
Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance tak, ako to vyplýva zo situácie umiestnenia
stavby, spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.
Popis a umiestnenie stavby:
Líniová inžinierska stavba, rieši zriadenie vzdušného elektrického vedenia 110 kV v úseku od areálu
elektrickej stanice Snina po areál elektrickej stanice Sobrance. Stavba bude zabezpečovať prenos
elektrickej energie medzi elektrickými stanicami Snina a Sobrance.
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Stavba je členená na objekty:
SO 01 – 110 kV medzi PB R2 a ES Sobrance
SO 02 – 110 kV medzi PB R2 a ES Snina
SO 03 – Úpravy vedení (vyvolané investície)
Rozsah stavby:
Dĺžka trasy:
SO 01 1x110 kV:
SO 02 2x110 kV:

38,035 km
37,252 km
0,783 km

Opis prebiehajúcich hraníc územia:
Navrhované elektrické vedenie bude začínať v elektrickej stanici Snina, z ktorej bude vedené južne
okrajom priemyselného areálu ponad cestu I/75 a jej existujúce pripojenia, bude križovať vodný tok
Cirocha, železničnú trať ŽSR 196 : Humenné - Stakčín a miestnu komunikáciu vedúcu do rekreačnej
oblasti s prírodným kúpaliskom a bude vedené zo západnej strany miestneho rybníka až po lomový
bod R2, kde sa bude stáčať na východ, prechádzať cez miestnu komunikáciu vedúcu do rekreačnej
oblasti s prírodným kúpaliskom, nelesnú drevinovú vegetáciu lemujúcu miestny vodný tok napájajúci
miestny rybník a po jeho južnej strane bude pokračovať cez poľnohospodárske pozemky na juh
(lokalita na Mlynisku), okrajom nelesnej drevinovej vegetácie v lokalite Medzi Bystrým a ponad
plánovanú preložku cesty I/75 a jej ochranné pásmo. Následne bude pokračovať smerom na východ
cez nelesnú drevinovú vegetáciu a v priestore medzi ňou a vodným tokom Cirocha (južne od neho),
následne cez lesné porasty okolo vodného toku Bystrá a Tichá voda a cez uvedené vodné toky v
lokalite Pod Krajníkovým brehom, ako aj cez plánovanú preložku cesty I/75 a jej ochranné pásmo až
po lomový bod R3a. V tomto bode sa bude stáčať na severovýchod cez poľnohospodársku krajinu a
popri plánovanej preložke cesty I/75 s jej ochranným pásmom a ponad miestny vodný tok a miestnu
mokraď až po lomový bod R4b. V tomto bode sa bude stáčať na juhovýchod, kolmo bude prechádzať
cez nelesnú drevinovú vegetáciu. Ďalej prechádza poľnohospodárskymi pozemkami v lokalite Krušiny,
prechádza cez nelesnú drevinovú vegetáciu okolo vodného toku Krušina, cez uvedený potok a cez
plánovanú preložku cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica až po lomový bod R5b,
kde sa stáča k JV a prechádza cez trávnaté porasty a nelesnú drevinovú vegetáciu severovýchodne
od vodného toku Krušina a jeho brehových porastov a plánovanej preložky cesty I/18 a I/74 Lipníky Ubľa v úseku Snina – Kolonica v lokalite Prechodná až k lomovému bodu R6a, kde vo vzdialenosti
väčšej ako 100 m míňa lokalitu rybníka s potokom Rakovec, pričom medzi lokalitou rybníka a
navrhovaným vedením je plánovaná preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina –
Kolonica. Od tohto lomového bodu sa stáča na JJV, prechádza plánovanú preložku cesty I/18 a I/74
Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica cez lesný porast a miestny vodný tok v lokalite Za kostolnou
lúkou a prichádza na územie obce Kolonica. Pokračuje cez nelesnú drevinovú vegetáciu a
poľnohospodársku pôdu smerom na JJV cez lokalitu Močiarky pokračujúc smerom k lomovému bodu
R6b, kde sa stáča na JV a prechádza cez miestny vodný tok s jeho brehovými porastmi, nelesnou
drevinovou vegetáciou k plánovanej trase preložky cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina –
Kolonica k lomovému bodu R7a. Následne je navrhované elektrické vedenie trasované v smere a
popri plánovanej preložke cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica, ktorá má byť
trasovaná medzi navrhovaným elektrickým vedením a obcou Kolonica, ktorá sa nachádza východne
od navrhovaného elektrického vedenia, ktoré je v týchto miestach trasované trávnatými porastmi,
nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodársky obrábanou krajinou a ponad miestny vodný tok
(lokalita Záhumienok). Od lomového bodu R8a je elektrické vedenie navrhované popri plánovanej
preložke cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica (lokality Stĺpište a Divé pole), ktorá
má byť trasovaná medzi navrhovaným elektrickým vedením a obcou Kolonica, ktorá sa nachádza
východne od navrhovaného elektrického vedenia, ktoré je v týchto miestach trasované trávnatými
porastmi, nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodársky obrábanou krajinou, v loklaite Divé
pole sa lomí na lomových bodoch R8b a R8c a pokračuje ponad miestny vodný tok až po lomový bod
R9a (lokalita Zverník). Od tohto lomového bodu sa stáča na juh prechádza poľnohospodárskou pôdou
a križuje nelesnú drevinovú vegetáciu, resp. ide jej okrajom až po lomový bod R10 a míňa športovorekreačnú oblasť Bejvoč, kde vchádza do ochranného pásma Letiska Kolonica s obmedzením stavieb
vzdušných vedení VN a VVN a odkláňa sa od trasy plánovanej preložky cesty I/18 a I/74 Lipníky Ubľa v úseku Snina – Kolonica. Od tohto lomového bodu pokračuje smerom na JJV lokalitou Príslop
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po lomový bod R11, pokračuje smerom JV , križuje Ladomírovský potok a nelesnú drevinovú
vegetáciu v lokalite Zemnište, Brezová hora po lomový bod R11a. V tomto lomovom bode sa stáča na
JJV pričom nezasahuje do okolitých chránených území. Nad lokalitou Medzi potokmi vchádza na
územie obce Ladomirov a prechádza nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodárskou pôdou.
Následne križuje vodný tok Luh a jeho brehový porast a v lokalite Romančata smeruje k lomovému
bodu R12. Následne navrhované elektrické vedenie smeruje na juh, prechádza nelesnou drevinovou
vegetáciou a poľnohospodárskou pôdou, križuje miestny prítok Savkovho potoka, jeho brehové
porasty a okolitú nelesnú drevinovú vegetáciu, križuje 22 kV elektrické vedenie a prichádza do
lomového bodu R13. V tomto lomovom bode sa mierne stáča JJZ, prechádza nelesnou drevinovou
vegetáciou nad cestou III/3895 a jej ochranným pásmom a cez Rovný potok a jeho brehový porast a
cez lokalitu Roveň ku lomovému bodu R14. Od tohto lomového bodu sa trasa mierne stáča na JJV,
prichádza na územie obce Hrabová Roztoka, križuje miestny prítok Rovného potoka, prechádza cez
nelesnú drevinovú vegetáciu a poľnohospodársku pôdu v lokalite Tokáreň, popod kótu 464 m n. m. až
po lomový bod R15, kde sa napája na koridor 22 kV nadzemného elektrického vedenia. Od tohto
lomového bodu ide smerom na juh, cez lokalitu Nad Jahnedovou, prechádza cez poľnohospodársku
pôdu, nelesnú drevinovú vegetáciu, lesné porasty a západne od obce Hrabová Roztoka cez vodný tok
Hrabový potok a jeho prítoky, pričom následne prechádza nelesnou drevinovou vegetáciou a
poľnohospodárskou pôdou a lesnými porastmi, pričom v časti diel prichádza na územie Košického
kraja, prechádza cez Tichý potok a jeho prítoky, prechádza cez lokalitu Hudákova dolina a to všetko
už na území obce Ruská Bystrá. Následne prechádza nelesnou drevinovou vegetáciou a
poľnohospodárskou pôdou a v lokalite Biely kameň prichádza k lomovému bodu R16 a odkláňa sa od
trasy 22 kV nadzemného elektrického vedenia smerom na JZ. Od tohto lomového bodu trasa smeru,
ako už bolo napísané na JV, križuje potok Luhy a jeho prítoky s brehovými porastmi a okolitou
nelesnou drevinovou vegetáciou a obchádza obec Ruská Bystrá zo západu cez lokalitu Chlievy a v
lomovom bode R17 sa stáča na Juh. Od tohto lomového bodu prechádza cez nelesnú drevinovú
vegetáciu, poľnohospodársku pôdu, prítoky vodného toku Luhy, cez lesné spoločenstvá, Na lomovom
bode R17a sa lomí JV smerom a následne sa mierne lomí na lomovom bode R17b JJV smerom,
pokračuje v lokalite Pod Dielom a Hôrky, križuje Sobranovský potok a prichádza na územie obce
Podhoroď pred lomovým bodom R18 v lokalite Rúbaňové. V tomto území prechádza CHKO Vihorlat a
Chráneným vtáčím územím Vihorlatské vrchy. Od tohto lomového bodu sa stáča ešte viac na JV,
prechádza poľnohospodárskou pôdou a nelesnou drevinovou vegetáciou v lokalite Maľovo, prechádza
brehové porasty prítoku Sobranovského potoka až k lomovému bodu R19, kde sa stáča na juh a
opúšťa CHKO Vihorlat. Od tohto lomového bodu smeruje na juh prechádza Sobranovský potok a jeho
brehové porasty a okolitú drevinovú nelesnú vegetáciu a cestu II/566 a jej ochranné pásmo, pokračuje
na juh prechádza poľnohospodárskou pôdou a nelesnou drevinovou vegetáciou v blízkosti lokality
Vlčia prichádza k lomovému bodu R20. Od tohto lomového bodu sa stáča na JJZ, prechádza cez
nelesnú drevinovú vegetáciu a poľnohospodársku pôdu, prechádza lokalitou Močidlištia a prítoky
Sobranovského potoka a to východne od obce Podhoroď a prichádza na územie obce Beňatina.
Následne prechádza lokalitami Za Hrbom a Malý Osojík, prechádza poľnohospodárskou pôdou a
nelesnou drevinovou vegetáciou a v blízkosti cesty III/3812 v lokalite Za Osojom a Krížniky sa napája
na trasu existujúceho nadzemného elektrického vedenia 22 kV a prechádza cez spomínanú
komunikáciu. Za lomovým bodom R21, za ktorým smeruje na JZ smerom k lomovému bodu R22, za
ktorým pokračuje v trase uvedeného 22 kV elektrického vedenia cez poľnohospodársku pôdu a
nelesnú drevinovú vegetáciu. Následne križuje vodný tok Beňatinská voda k lomovému bodu R23 a tu
je vedené na hranici ÚEV Morské oko, resp. do neho miestami okrajovo zasahuje. Od tohto bodu
smeruje na západ v trase 22 kV existujúceho elektrického vedenia popri vodnom toku Beňatinská
voda, resp. ho križuje a dostáva sa na územie obce Choňkovce a odďaľuje sa od ÚEV Morské oko.
Trasa vedie prevažne lesnými pozemkami. Trasa vedie v tomto smere až po lomový bod R24 v
lokalite Bralo, resp. Voroščákovský les, kde sa mierne stáča na JZ, prechádza lomový bod R25 a stále
vedie popri vodnom toku Beňatinská voda, resp. ho križuje. V prevažnej väčšine ide po lesných
pozemkoch až k lomovému bodu R26, kde sa ešte viac stáča na JJZ, križuje vodný tok Beňatinská
voda prechádza lesným porastom a strmším svahom Voroščákovského lesa okolo lokality Lapoš k
vodnej ploche, ktorú míňa zo západu, pokračuje cez lokalitu Blatá a to už cez poľnohospodársku pôdu
a nelesnú drevinovú vegetáciu, Dubnický potok a Syrový potok a ich brehové porasty na okraj obce
Choňkovce, prechádzajúc cez lomový bod R26a a R27 v lokalite Brody k lomovému bodu R28 za
križovaním cesty III/3811 a jej ochranného pásma. Od tohto lomového bodu sa stáča viac na JZ,
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prechádza JV od obce Choňkovce cez poľnohospodársku pôdu a nelesnú drevinovú vegetáciu v
lokalitách Valentovce a Kriváky v trase existujúceho 22 kV nadzemného elektrického vedenia, križujúc
cestu II/566 a prechádza okrajom územia obce Tibava a prechádza poľnohospodárskou pôdou v
lokalitách Rácov ortáš a Od Tibavy po lomový bod R29 pri obci Horňa, cez ktoré územie prechádza.
Od tohto lomového bodu sa mierne stáča na JJZ prechádza poľnohospodárskou pôdou a cez
neperiodické vodné toky a kanále v lokalite Nivy a Kamenný laz a prechádza na územie mesta
Sobrance, kde v lokalite kamenný laz po križovaní cesty I/19 a jej ochranného pásma sa za lomovým
bodom R30 napája na elektrickú stanicu Sobrance. Realizáciou navrhovanej činnosti budú dotknuté
VN vedenia VN 410, VN 251, VN 297, VN 477, VN 296 a VN 422. Zároveň dôjde aj ku križovaniu
podzemných prvkov technickej infraštruktúry, ktoré budú charakterizované v rámci projektovej
dokumentácie v rámci povoľovania podľa osobitných predpisov.
Podľa ust. § 39, ods. 2 stavebného zákona, ust. § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v spojení s ust. § 47 až 53
stavebného zákona sa pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby stanovujú tieto
podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou stavby, vypracovanou SPIE Elektrovod a.s.,
zodpovedný projektant Ing. Dušan Kramár, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného
rozhodnutia a ktorá je podrobne rozpracovaná v dokumentácii pre územné konanie.
2. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude podľa ust. § 45 stavebného zákona
vypracovaná oprávnenou osobou k tejto činnosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a inžinieroch v znení neskorších predpisov.
3. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu podľa ust. § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
ust. §§ 47 až 53 stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a so
zohľadnením a rešpektovaním na vec sa vzťahujúcich ďalších osobitných zákonných predpisov
a technických noriem.
4. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavebník zabezpečí stanoviská správcov všetkých
podzemných rozvodov v mieste – trase stavby, ktoré budú vrátane ich ochranných pásiem
stavbou dotknuté a projektant ich zohľadní v projektovej dokumentácii v súlade s príslušnými
technickými normami a osobitnými zákonmi.
5. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavebník prerokuje projektovú dokumentáciu
s príslušnými dotknutými orgánmi.
6. K žiadosti o stavebné povolenie žiadateľ predloží všetky náležitosti podľa § 8 vyhl. č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, najmä
v časti poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom a užívateľom pozemkov. Pred podaním žiadosti
o stavebné povolenie stavebník preukázateľne prerokuje pripomienky účastníkov územného
konania vznesené písomne na ústnom pojednávaní k územnému konaniu.

Dodržať podmienky zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov:
8. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Dopravného úradu, sekcia leteckých navigačných
služieb a letísk, č. 3618/2020/ROP-011-P/12864 zo dňa 26.03.2020:
I. Stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii líniovej stavby plniť nasledovné
podmienky:
1) Najvyšší bod stavby nového 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance vrátane všetkých
zariadení umiestnených na stožiaroch /antény, konštrukcie, technologické zariadenia a
pod./, ostatných objektov a zariadení umiestnených v navrhovanej trase podľa zákresu v
DÚR 11.2019 a nachádzajúcej sa v priemete ochranných pásiem (ďalej len „OP“) Letiska
pre letecké práce v poľnohospodárstve Kolonica (ďalej len „LPP Kolonica“) a ich bližšom
okolí v úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 39 až st. č. 54, nesmie prekročiť výšky
uvedené v predloženej DÚR 11.2019, t. j. výšky cca 23,6 m až 30,2 m od úrovne terénu v
závislosti od polohy bez posúdenia Dopravným úradom.
2) Najvyšší bod montážnych mechanizmov použitých pri osádzaní stožiarov, resp. ich
demontáži svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih a pod.), nesmie prekročiť výšku o
5,0 m až 10,0 m vyššie od úrovne maximálnej povolenej výšky určenej v podmienke časť I.
ods. 1.
3) Najvyšší bod stavby nového 110 kV vedenia v navrhovanej trase podľa zákresu v DÚR
11.2019, nachádzajúcej sa mimo OP (§ 30 ods. 1 leteckého zákona) a montážnych
mechanizmov použitých pri osádzaní stožiarov, resp. ich demontáži svojou najvyššou
časťou (maximálny zdvih a pod.), nesmie prekročiť povolené výšky určené v podmienkach
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časť I. ods. 1 a 2, resp. až po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu.
4) Minimálne 60 dní pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na príslušný
stavebný úrad predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu:
a) projekt pre stavebné povolenie stavby vrátane predpokladaného harmonogramu
osádzania, resp. ich demontáže jednotlivých stožiarov v rámci trasy vedenia
nachádzajúceho sa v priemete OP LPP Kolonica a v ich bližšom okolí;
b) projekt organizácie výstavby, resp. údaje o presných typoch montážnych mechanizmov
použitých pri realizácii spolu s ich výškami (max. zdvih a pod.) a dobou ich použitia pri
osádzaní, resp. ich demontáže jednotlivých stožiarov (vrátane predpokladanej doby
osádzania, resp. demontáže jedného stožiara) v rámci trasy vedení nachádzajúcich sa
v priemete OP LPP Kolonica a v ich bližšom okolí;
c) podklady leteckého prekážkového značenia (ďalej len „LPZ“) stavby nového 110 kV
vedenia s presným riešením podmienok časť II. ods. 1 a 2, vrátane návrhu označenia
náteru denného LPZ jednotlivých stožiarov. LPZ stavby môže byť v ďalšom stupni
upravené / doplnené, preto LPZ odporúčame vopred konzultovať s Dopravným úradom.
5) Písomne oznámiť Dopravnému úradu a údajnému vlastníkovi spevnenej plochy LPP
Kolonica v k. ú. Ladomirov – Optika Gerboc, Mgr. Václav Stržínek, Študentská 2997/44,
069 01 Snina minimálne 7 dní vopred začatie stavby s presným harmonogramom výstavby
vedenia, osádzania jednotlivých stožiarov nachádzajúcich sa v priemete OP LPP Kolonica
a v ich bližšom okolí v úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 39 až st. č. 54, resp. ich
demontáže vrátane použitia montážnych mechanizmov spolu s ich skutočne používanými
výškami (max. zdvih a pod.), polohou a dobou ich použitia (túto informáciu postačí oznámiť
elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk, v kópii na adresu Marek.Izarik@nsat.sk
- Dopravný úrad a na adresu vstrzinek@gmail.com – spevnená plocha LPP Kolonica).
6) Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 7 dní odo dňa dosiahnutia konečnej výšky
jednotlivých stožiarov v rámci stavby nového 110 kV vedenia, resp. daného úseku písomnú
správu, ktorá bude obsahovať:
a) fotodokumentáciu stavby zachytávajúcu pohľad na trasu, resp. jednotlivé úseky vedenia
vrátane detailu vedenia v úseku medzi stožiarmi st. č. 51 (50) až st. č. 54 (53) a daných
stožiarov a aj širšie okolie a taktiež celú trasu, tzn. aj mimo OP tak, aby bolo možné
pracovníkmi Dopravného úradu prekontrolovať splnenie podmienok (fotografie postačia
elektronicky na adresy uvedené v časti I. ods. 5);
b) geodetický elaborát overený autorizovaným geodetom a kartografom (v rozsahu podľa
ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ktorý
musí obsahovať nasledujúce údaje stavby vedenia nachádzajúceho sa v priemete OP
LPP Kolonica a v ich bližšom okolí, tzn. v úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 39 až st.
č. 54, dokladujúce splnenie podmienok:
I. rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred určených stožiarov vo
vyššie uvedenej trase vedenia s popisom st. č., typu stožiara a údaj o polomere kružnice
opísanej pôdorysu stožiara);
II. zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy
(geometrický stred určených stožiarov vo vyššie uvedenej trase vedenia s popisom st. č.,
typu stožiara a údaj o polomere kružnice opísanej pôdorysu stožiara);
III. skutočne zameranú nadmorskú výšku (Bpv) päty, najvyššieho bodu konštrukcie
určených stožiarov vo vyššie uvedenej trase vedenia.
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre
vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016“, ktorý je zverejnený na
internetovej stránke Dopravné úradu (viď link – http://letectvo.nsat.sk/letiska-astavby/geodeticke-prace-2/) podľa bodu 3.16 „Zamerania pre potreby Dopravného úradu“,
bez potreby dodania formulára údajov a metaúdajov.
c) Priestorové údaje celej trasy líniovej stavby (napr. situáciu trasy VVN vedenia vo
vhodnom formáte 2D, resp. 3D so zákresom stožiarových miest a popisom st. č. a
výšok jednotlivých stožiarov (pri stožiaroch nachádzajúcich sa mimo priemetu OP
postačuje uvedenie skutočne zrealizovanej výšky bez zamerania výšky stožiara
geodetom), príp. aj popis zemepisných súradníc jednotlivých stožiarov).
Podklady predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej podobe vo formáte *.pdf vrátane rezu
typov stožiarov a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo formáte *.dgn/*.dwg.
7) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia líniovej stavby a
montážnych mechanizmov použitých pri ich realizácii musia byť s Dopravným úradom
vopred prerokované.
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8) V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp.
stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému
úradu odo dňa, kedy k zmene došlo.
II. Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a udržiavať
denné LPZ na stavbe nového 110 kV vedenia nachádzajúcej sa v priemete OP LPP Kolonica a v
ich bližšom okolí, tzn. v úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 51 (50) až st. č. 54 (53) v súlade s
ustanovením predpisu L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaného
Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa
24.10.2006 (ďalej len „L14 LETISKÁ, I.“), Hlava 6 (Vizuálne prostriedky na značenie prekážok)
bezodkladne po vztýčení stožiara vrátane prepojenia vedenia medzi stožiarmi a plniť nasledovné
podmienky:
1) Zabezpečiť označenie náterom denného LPZ na vrchnej časti stožiarov v danom úseku
piatimi, resp. troma kontrastnými pruhmi o výške min. 3 m (tzn. celková výška náteru by
mala byť cca 15 m) vrátane konzol. Použitá musí byť striedavo farba červená alebo
oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový (tzn. tri,
resp. dva pruhy červené/oranžové/ a dva, resp. jeden biely). Na náter červenej, resp.
oranžovej farby by mala byť použitá farba oranžová červená RAL 3020 alebo RAL 2004 , iný
odtieň červenej, resp. oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom.
2) Na zemniacom lane, resp. na najvyššom z vodičov vedenia v zmysle ustanovení 6.2.7, 6.2.8,
6.2.9 a 6.2.10 predpisu L 14 LETISKÁ, I. v danom úseku umiestniť markéry guľovitého tvaru
tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými markérmi alebo medzi nosným stožiarom a
markérom bola vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m pri
priemere 80 cm a 40 m pri priemere markeru 130 cm; markéry by mali byť jednofarebné, a to
farby červenej alebo oranžovej. Ak sú markéry kombinovanej farby bielej a červenej alebo
bielej a oranžovej, mali by byť umiestnené striedavo, vybraná farba by malá kontrastovať s
pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný.
III. Pre užívanie stavby nového 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance sa určujú nasledovné
podmienky:
1) Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť polohové a výškové riešenie stavby a
umiestňovať na stožiare nového 110 kV vedenia ďalšie zariadenia (antény, konštrukcie,
technologické zariadenia a pod.) nad úroveň odsúhlasenej výšky pre danú stavbu bez
posúdenia Dopravným úradom.
2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú údržbu a obnovu denného LPZ stavby
tak, aby bola prekážka dostatočne viditeľná a kontrastná voči pozadiu.
3) Každú zmenu vlastníka, resp. správcu vedenia a prípadne odstránenie stavby vedenia je
nový vlastník, resp. správca alebo vlastník pri odstránení stavby, povinný oznámiť
Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, resp. odstráneniu stavby.
9. Dodržať podmienky rozhodnutia Dopravného úradu, č. 3618/2020/ROP-010-V/54583-MI
z 24.03.2020, ktorým sa povoľuje výnimka z ochranného pásma Letiska pre letecké práce
v poľnohospodárstve Kolonica.
10. Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, vyjadrenie č. 02044/2019/PBVCP-5 z 12.2.2019:
v predmetnom území neprevádzkuje zariadenia technickej infraštruktúry.
11. Železnice SR, GR odbor expertízy, č. 25454/2019/O230-2 z 28.03.2019 – súhrnné stanovisko,
súhlas s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za týchto podmienok:
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené
vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku
ŽSR Bratislava) , pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
- riešiť pri styku(križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení (
zab. kábel) v správe SOZT Košice (rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej
polohy)
- realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný
priestor
- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti
prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.).
- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT . Výkopové práce v ochrannom pásme
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podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných
vedení.
3. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a
ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovatke) a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR
Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčik, tel.č. 0903 478 781) zdôvodu bezpečnosti
prevádzky na dráhe.
4. Stavebník (podľa potreby)požiada ŽSR - OR Košice, SŽTS o zabezpečenie traťovej
výluky, resp. vlakovej prestávky (v úseku montážnych prác), min. 1 mesiac pred
realizáciou stavby.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a
narušená železničná prevádzka.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby
dráhy.
7. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke
spôsobené železničnou prevádzkou.
8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR,
stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
9. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR (odstrániť staré betónové základy, úpravy na pozemku
vykonať do pôvodného stavu).
10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o
ukončení prác od ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie
predloží pri kolaudácii stavby.
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a
stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).
Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.
12. Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6611933916 z 9.12.2019 – dôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácií (SEK) v k.ú. Kolonica, Snina, Stakčín; vyjadrenie č. 6611933918
z 9.12.2019 – dôjde do styku so SEK v k.ú. Beňatina, Hrabová Roztoka, Podhoroď, Ruská Bystrá;
vyjadrenie č. 6611933917 z 9.12.2019 – nedôjde do styku so SEK v k.ú. Hrabová Roztoka,
vyjadrenie č. 6611933922 z 9.12.2019 – dôjde do styku so SEK v k.ú. Choňkovce, Horňa, Koňuš,
Sobrance, Tibava. Podmienky:
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
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca
spoločnosti
povereného
správou
sieti:
Miroslav
Gnip,
miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906
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

8. strana rozhodnutia č. 2020/00306 – 2020/7 z 02.04.2020
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
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. 351/2011Z.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 DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
11. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 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.
15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci
záujmové územie žiadateľa
16. Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a
budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých
uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou
infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
13. Hydromeliorácie, š.p. vyjadrenie č. 6508-2/120/2018 z 26.11.2018: Pri návrhu a realizácii stavby
žiadame dodržať nasledovné podmienky:
 križovanie vzdušného vedenia s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v súlade s
ustanoveniami STN 73 6961 ,Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami
a vedeniami” z r.1983
 pred začatím prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanálov zástupcov
Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Michalovce — kontaktná osoba p. Mráz, č.t.
0903 997 978 alebo Ing. Godočík, č.t. 0903 649 711
 pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 5 m od brehovej čiary
odvodňovacích kanálov
 dodržať najmenšie voľné výšky vzdušného vedenia nad hladinou odvodňovacích kanálov v
zmysle horeuvedenej STN
 v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady
investora.
 Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu žiadame predložiť na vyjadrenie, vrátane
zákresu odvodňovacích kanálov do situácií stavby.
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14. SPP distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0015/2019/Uh z 8.1.2019: v záujmovom území sa
nachádzajú 2x VTL plynovody DN 100 PN 40, STL plynovody DN 100 plynárenské zariadenie
(technologický objekt), zariadenia protikoróznej ochrany, anódové uzemnenie, ochranné pásmo
plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia. 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 umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:
 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, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídel 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 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 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 konanie podľa iných právnych predpisov, na
posúdenie SPP-D,
 projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník: - 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.
 Žiadame vypracovať pre stavebné povolenie výpočty vplyvov pre dotknuté oceľové
plynovody v zmysle STN EN 50 443 a v prípade nutnosti realizovať návrh ochranných
opatrení na zamedzenie účinkov elektromagnetickej interferencie. Pri realizácii PD
rešpektovať minimálnu vzdialenosť uzemňovacej sústavy a stožiarov od plynovodov podľa
TPP 906 01.
15. Lesy SR š.p. odštepný závod Sobrance, stanovisko č. 1339/2018 46251/2019-103 z 4.12.2019,
súhlasí s umiestnením za podmienok:
 rešpektovať ustanovenia zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. a zákona o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 z.z.,
 lesné pozemky na ktorých bude realizovaná stavba (hlavné stavenisko, nové prístupové
cesty, bezlesie) musia byť pred vydaním stavebného rozhodnutia dočasne vyňaté z plnenia
funkcií lesa (rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva) minimálne na dobu
dvoch rokov;
 správcovi lesných pozemkov patrí za vyňaté pozemky náhrada podľa S 35 zákona č.
326/2005 Zz. o lesoch (dohodu uzatvorí Investor so správcom LP pred vydaním rozhodnutia
o vyňatí pozemku z plnenia funkcií lesa), drevná hmota z predčasnej likvidácie porastov patri
správcovi pozemku, odlesnenie vykoná OZ Sobrance na náklady žiadateľa,
 lesné pozemky na ktorých vznikne ochranné pásmo (v zmysle zákona č. 351/201 1 Z.z.)
musia byť trvale obmedzené vo využívaní v zmysle S 7 ods. 1 zákona č. 326/2005 Zz.,
 na vyňaté lesné pozemky vo vlastníctve štátu uzatvorí investor stavby so správcom
pozemkov nájomnú zmluvu (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí pozemkov a
pred vydaním stavebného rozhodnutia),
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelí súhlas na vyňatie lesných
pozemkov v zmysle S 5() zákona oč. 326/2005 z.z. o lesoch, po realizácií stavby (najneskôr
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v kolaudačnom konaní) uzatvorí investor so správcom pozemkov na lesné pozemky trvalo
obmedzené vo využívaní zmluvu o zriadení vecného bremena za odplatu resp. dohodu o
náhrade za zriadenie vecného bremena a nútené obmedzenie užívania pozemkov v
ochrannom pásme,
 za vzniknuté škody na zariadeniach žiadateľa, investora alebo dodávateľa resp. zhotoviteľa
stavby spôsobené okolitým porastom, pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou
pohromou nenesie štátny podnik Lesy Slovenskej republiky B. Bystrica zodpovednosť,
 nebudú spôsobované škody na okolitých lesných porastoch a lesných cestách (v prípade
vzniku škôd si tieto bude štátny podnik. LSR uplatňovať u investora),
 pri realizácií stavby nedôjde k obmedzeniu hospodárska činnosť nášho podniku,
 využívanie lesných ciest, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy SR, bude počas výstavby
riešené samostatnou dohodou o spoločnom užívaní ciest so zhotoviteľom stavby,
 pri križovaní trasy stavby s lesnou cestou bude trasa kábla uložená v predpísanej chráničke,
označená povrchovým značením a lesná cesta bude vrátená do pôvodného stavu,
 dodržať bezpečnostné opatrenia na zamedzenie úniku PHM a iných škodlivých látok
negatívnym dopadom na životné prostredie,
 začiatok a harmonogram prác a pohyb pracovných mechanizmov oznámiť v predstihu na
OZ.
16. Železnice SR, Oblastná správa majetku Košice, stanovisko č. 2a.15/1205/2019/OSM-KE
z 26.3.2019 – nemá pripomienky k uvedenej stavbe. Navrhovaná trasa križuje žel. trať Humenné Stakčín v žkm 23,252 mimo pozemkov v správe ŽSR, v obvode dráhy v ochrannom pásme dráhy.
17. Národná
diaľničná
spoločnosť
a.s.,
Investičný
odbor
Prešov,
stanovisko
č.
7546/113765/30801/2018 z 11.12.2018 k stavbe: nemá pripomienky a súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia.
18. Slovenská správa ciest, stanovisko č. SSC/6877/2018/2320/41283z 12.12.2018 k dokumentácii
pre územné konanie: Navrhovaná trasa vzdušného 110 kV vedenia križuje cesty 1/19 Michalovce
- Sobrance, 1/74 Humenné - Snina a cesty III. triedy v okrese Snina a Sobrance. Stavba je
zahrnutá medzi verejnoprospešné stavby v územnom pláne Košického a Prešovského
samosprávneho kraja. Účelom navrhovanej stavby je zokruhovanie distribučnej sústavy na
napäťovej úrovni 110 kV pre účely zvýšenia jej spoľahlivosti.
K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
 Požadujeme, aby trasa navrhovaného vzdušného vedenia a umiestnenie podperných bodov
rešpektovali nami pripravovanú stavbu „1/74 Snina — Stakčín", ktorá je zakreslená v
predloženej situačnej mape (situovanie podperných bodov, ochranné pásma a pod.).
 Podperné body vzdušného vedenia žiadame situovať za hranice ochranného pásma ciest
1/19, 1/74 ako aj pripravovanej stavby preložky cesty 1/74 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon), t.j. min. 50 m od osi cesty.
 Pri križovaní vzdušnej trasy 110 kV vedenia nad cestami l. triedy je potrebné dodržať voľnú
prejazdnú výšku nad vozovkou v zmysle STN 33 3300 + 0,5 m, z dôvodu rezervy pre
výhľadové úpravy krytu vozovky.
 Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie a musia byť navrhnuté v súlade s
STN 73 3050. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky zodpovedá od začatia do
ukončenia prác žiadateľ.
 V prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na cestách
I. triedy (státie mechanizmov a pod.), je potrebné V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
požiadať príslušný cestný správny orgán a to OÚ Košice a OÚ Prešov, odbor CD a PK, o
povolenie na zvláštne užívanie cesty l. triedy. Pracovisko musí byť riadne označené
dopravným značením odsúhlaseným príslušným Dl PZ.
 Nakoľko navrhovaná stavba je v dotyku aj s cestami III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve
samosprávnych krajov, je potrebné navrhnutú stavbu odsúhlasiť aj s odborom dopravy úradu
VÚC Prešovského a Košického samosprávneho kraja a s príslušnými regionálnymi správami
ciest III. triedy.
S vydaním územného rozhodnutia stavby „ Výstavba uf 10 kV vedenia V6812 Snina Sobrance" podľa predloženej dokumentácie súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky
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boli uvedené v podmienkach územného rozhodnutia, zapracované v dokumentácii na stavebné
povolenie a rešpektované pri realizácii stavby.
19. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, stanovisko č. IPU-2019/892-10812 z 5.2.2019,
stavba sa dotýka záujmov správcu pozemných komunikácií II/566, III/3711, III/3712, stanovujú sa
podmienky:
- Predmetom stavby je vybudovanie nového vonkajšieho elektrického vedenia 110 kV medzi
dvoma elektrickými stanicami v Snine a Sobranciach. Navrhovanou trasou elektrického
vedenia s ochranným pásmom dôjde ku križovaniu uvedených ciest, a to cesty II/556 v ckm
3.25 a 12.75. cesty III/3811 v ckm 0,50. cesty 111/3812 v ckm 1.55. Táto stavba sa dotýka
cestného telesa a jej súčasti v zmysle ustanovenia 3d, odst.2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Trasu nového vonkajšieho elektrického vedenia 110 kV mimo sídelného útvaru obce,
žiadame situovať mimo cestného telesa dotknutých ciest a podľa možností aj mimo ich
ochranného pásma, ktoré je 20 m od osi cesty III. tr. a 25 m od osi cesty II. triedy.
- V opačnom prípade, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán — Okresný úrad
v Michalovciach, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie výnimky zo
zákazu činnosti v ochrannom pásme dotknutých ciest.
- Pri štvornásobnom križovaní ciest III/3811, III/3812 a II/566 rešpektovať výhľadové a
šírkové usporiadanie cesty v príslušnej kategórii, v zmysle STN 73 6101.
- Pri križovaní pozemných komunikácii so vzdušným vedením dodržať voľnú prejazdnú
výšku nad vozovkou v zmysle STN 33 3300 + 0,5 m z dôvodu rezervy pre výhľadové
úpravy krytu vozovky.
- Elektrické káble ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé
znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na
vlastné náklady.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita
cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Pri realizácii prác dodržať platné slovenské normy a príslušné technické predpisy.
- V prípade poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na
vlastné náklady, na základe PD stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame
predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie.
- Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátene cestného príslušenstva.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese
dotknutej cesty a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.
- Začatie a ukončenie stavebných prác je potrebné oznámiť minimálne päť pracovných dni
vopred Správe ciest KSK, (e-mail: michal.kral@scksk.sk alebo telefonicky č.t.: 0917/611
170).
- Stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Michalovce odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cesty v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
právnych predpisov, o súhlas na čiastočnú uzávierku a umiestnenia dočasných dopravných
značiek po predchádzajúcom odsúhlasení projektu dopravného značenia OR PZ ODI
Michalovce.
- O stanovisko je potrebné požiadať vlastníka ciest Úrad Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru č. 1 042 66 Košice
20. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, stanovisko č. SÚC
PSK-HÉ/22-3/2018 z 27.11.2018 k PD: Celá navrhovaná trasa v PSK (okres Snina) ide mimo
nášho záujmového územia, len 1x vzdušne križuje cestu III/3895 (RI 3-R14) v ckm cca 5,628 v
k.ú. obce Strihovce. súhlasíme s realizáciou stavby podľa predloženej PD za dodržania
nasledovných podmienok:
- stĺpy nadzemného VN vedenia musia byť umiestnené za vonkajšou hranou, resp. za
okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru
( priekopa, chodník,
zelený pás ) nesmú tvoriť pevnú prekážku v cestnom telese podľa § 20 odst. 1 zákona č.
135/1961 Z.z. v znení neskorších predpisov ( cestný zákon ) sa predmety tvoriace pevnú
prekážku musia odstrániť v lehotách určených v § 21 odst, 2, písm. c, vyhlášky č. 35/1984
Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do 31.12.1990
- vzdušné križovanie cesty III/3895 VN sieťou musí byť v súlade s príslušnou STN ( min.
výška vedenia nad telesom vozovky ),
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SÚC PSK, ako správca cesty III/3895 žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich
ukončení prizval zástupcu Súc PSK oblasť Humenné (Ing. Juraja Hačka, tel. 0905 864
009) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo
forme písomného zápisu (príloha),
- vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do
pôvodného stavu,
- na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov ( súhlas žiadateľa s finančnou
náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby,
- žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a
musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,
- každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3895 je potrebné vopred prejednať s jej
majetkovým správcom,
- pozemky pod cestou III/3895 v k.ú. obce Strihovce p.č. KN C 1497/2 nie sú vo vlastníctve
PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené
nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou, v prípade rekonštrukcie
pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy podpemé body
odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady.
21. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SV-OSZP2019/000847-002-MR z 13.11.2019, v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný
zákon) – stavba je možná.
22. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SV-OSZP2019/000838-002-AL z 7.11.2019, v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 1 zákona o odpadoch k PD
v k.ú. Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka k spôsobu nakladania
s odpadmi nemajú pripomienky.
23. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SV-OSZP2019/000841 - 005-JH z 25.11.2019 pre účely územného konania v zmysle § 9 ods. 1 a ods.2
zákona č. 543/2002 Z.z.: Stavba je navrhovaná v území s prvým (v časti trasy v okrese Snina)
stupňom územnej ochrany v zmysle zákona, v priestore ekologicky štandardnom až narušenom, v
zastavanom i mimo zastavaného územia mesta Snina a obcí Stakčín, Kolonica, Ladomirov,
Strihovce a Hrabová Roztoka. Lokalita stavby „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina —
Sobrance" nezasahuje do území NATURA 2000 (v územnej pôsobnosti OU Snina), t.z. že lokalita
stavby „ Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina — Sobrance” nie je súčasťou chráneného
vtáčieho územia ani navrhovaného územia európskeho významu, ale v blízkosti sa nachádza
územie európskeho významu SKUEV0209 Morské oko a chránené vtáčie územie SKCHVU035
Vihorlatské vrchy.. Do lokality stavby „ Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina — Sobrance"
bezprostredne nezasahujú maloplošné a veľkoplošné chránené územia (v územnej pôsobnosti
OÚ Snina). Realizáciou stavby „ Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina — Sobrance" môžu byť
dotknuté záujmy chránené zákonom najmä z dôvodu potreby výrubov drevín (súhlas vydáva
príslušná obec podľa umiestnenia pozemku, na ktorom drevina rastie) a z dôvodu výskytu
biotopov národného významu a biotopov európskeho významu, ktoré boli podľa navrhovanej trasy
identifikované v zámere (Biotopy národného významu: Ls 2.1 Dubovo — hrabové lesy, Lk 3
Mezofilné pasienky a spásané lúky a biotopy európskeho významu: Ls 1.4 Horské jelšové lesy, Ls
5.1 Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy).
K zámeru „ Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina — Sobrance" máme tieto
pripomienky:
-







pri realizácii projektu je stavebník povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia
smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých
ekosystémov,
v zmysle § 4 ods. 4 zákona, každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné
elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu
vtákov,
v zmysle § 6 ods. 2 zákona, ako orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9
ods. 1 zákona upozorní, že činnosťou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu
európskeho významu alebo biotopu národného významu je na uskutočnenie tejto činnosti
potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (súhlas sa nevyžaduje ak k poškodeniu alebo
zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín podľa § 47 - § 6 ods. 5),
ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník
povinný postupovať v súlade s 47 zákona,
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v projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu špecifikovať typ technických zábran a
plašičov z dôvodu eliminácie rizika zranení a úhynu vtáctva. Tieto odkonzultovať a
odsúhlasiť so Štátnou ochranou prírody SR,
v projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu špecifikovať počet a lokalizáciu
inštalácie hniezdnych podložiek a búdok z dôvodu zmenšenia prirodzeného areálu vtákov
a tým zmenšenia dostatku ich hniezdnych možností (konzultovať so ŠOP SR),
k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu vypracovať projekt monitorovania a
poprojektovej analýzy vtáctva (predmetu ochrany SKCHVU035 Vihorlatské vrchy)
dotknutého územia a navrhnúť spôsob odovzdávania výstupov (konzultovať so ŠOP SR),
k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu vypracovať resp. spresniť
zábery/zásahy do biotopov v trase líniovej stavby:
- identifikáciu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, popis
ich stavu,
- mapové vymedzenie hraníc biotopov,
vymedzenie pozemkov, ak svojím
umiestnením a využitím súvisia s realizáciou súboru opatrení potrebných na
zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopu,
- určenie relatívnej plochy biotopu európskeho významu k výmere toho istého biotopu v
rámci príslušného biogeografického regiónu na území Slovenskej republiky.

24. Okresný úrad Snina, odbor Krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-SV-OKR-2018/000021-13
z 22.11.2018 – nemá pripomienky z hľadiska záujmov civilnej ochrany.
25. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-HE-PLO-2019/014125-002
z 08.11.2019 podľa § 6 ods. 3 zákona o lesoch: záväzné stanovisko pre účely územného
konania k pripravovanej stavbe „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance", ktorou budú
dotknuté lesné pozemky v k.ú. Snina na parc. č. 5698/1, 5706/1, 5704/2, 6370/1, 5708/1, v k.ú.
Stakčín na parc. č. 1904, vk.ú. Kolonica na parc. č. 1275, 1123, 1115, 1117, 1118, v k.ú.
Ladomírov na parc. č. 1047/1, 1008/4, 1008/3, v k,ú, Hrabová Roztoka na parc. č. 1376/2,
1373/4.
 Pri spracovaní stavebnej dokumentácie je investor povinný dodržiavať ustanovenia
zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p., najmä dodržiavať zásady ochrany
lesných pozemkov podľa § 5 zákona o lesoch.
 V prípade trvalého, resp. dočasného vyňatia lesných pozemkov alebo obmedzení ich
využívania, rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa ust. § 7 zákona o
lesoch.
 Právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia je povinná predložiť
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä: návrh využitia
lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a
poškodením, projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho
zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku, harmonogram prác na lesnom
pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo
obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania,
rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
 Ak o vydanie rozhodnutia žiada iná osoba ako vlastník, správca alebo osoba s iným
právom k pozemku a stavbe, žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu
dotknutého lesného pozemku so zámerom a dohodu o určení výšky a spôsobe
poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.
 Právnická alebo fyzická osoba, na žiadosť ktorej sa rozhodlo o vyňatí lesného pozemku, je
povinná nahradiť stratu mimoprodukčných funkcií lesa, tzv. odvod (§ 9 zákona o lesoch),
 Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v ochrannom pásme lesa, ktoré tvoria
pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku podľa § 10 zákona o lesoch
sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
 V rámci prípravných a stavebných prác je nutné dodržiavať ust. § 31 zákona o lesoch zákaz niektorých činností na lesných pozemkoch, príp. iné zákonné ustanovenia súvisiace
s využívaním lesných pozemkov na iné účely, ako na plnenie funkcií lesov.
26. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-HE-PLO-2019/014223-002
z 05.12.2019 v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z.: Správny orgán z hľadiska

14. strana rozhodnutia č. 2020/00306 – 2020/7 z 02.04.2020
ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predpokladanej realizácií výstavby 110 kV
vedenia V6812 Snina-Sobrance.
Správny orgán súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy v k. ú Snina parcely: C KN č.
5720/4, 5720/1, 5720/3, 5720/5, 5718/1 - druh pozemku trvalý trávnatý porast (ďalej len
„TTP"),C KN č. 5746/3, 5746/6, 5707/1, 5707/5, 5707/11, 5707/9, 5714/1 - druh pozemku orná
pôda, - C KN č. 5707/12 — druh pozemku záhrada, v k. ú. Stakčín parcely C KN č. 1839, 1840,
1841 -druh pozemku TTP, v k. ú. Kolonica parcely: C KN č. 1257, 1262, 1263, 1274, 1200,
1188, 1267, 1184, 1182, 1181, 1163, 1175/1, 1162/2, 1176, 1162/20, 1111/4, 1111/5, 1111/6,
1106, 1111/1, 1104 – druh pozemku TTP, C KN č. 1266, 1268/1, 1183/1, 1180/1, 1180/13 druh pozemku orná pôda, v k. ú. Ladomirov parcely: C KN č. 974/1, 971 - druh pozemku TTP, v
k. ú Strihovce parcely: C KN č. 1380/1, 1389/5, 1143/1, 1146/35, 1146/73, 1146/45, 1146/17,
1208/45, 1280/21 - druh pozemku TTP, C KN č. 1390/1 - druh pozemku orná pôda, C KN č. 93
(ZUO) - druh pozemku záhrada, v k. ú. Hrabová Roztoka parcely: C KN č. 1376/,1, 316, 156,
1375/1, 1452/3, 1452/2, 1373/5, 122, 1209/1, 1036, 1346, 1095 - druh pozemku TTP, C KN č.
197, 168, 1145, 1120, 1077 - druh pozemku orná pôda, C KN č. 124/1 - druh pozemku záhrada
(ďalej len „dotknuté pozemky") na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok,
vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu pre realizáciu výstavby 110 kV
vedenia V6812 Snina-Sobrance za dodržania týchto podmienok:
 Dodržať začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane
uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a termín zahájenia a ukončenia
prác písomne oznámiť správnemu orgánu.
 Vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na priľahlých poľnohospodárskych
pozemkoch.
 Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať správny orgán o trvalé odňatie
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie a predložiť nasledovné doklady:
a) projektovú dokumentáciu, b) projekt bilancie skrývky humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, c)základné identifikačné
údaje o pozemkoch, d) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy, e) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie príslušného stavebného
úradu o zlúčení územného a stavebného konania, f) prípadne ďalšie podklady podľa
požiadavky správneho orgánu.
27. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-HEOCDPK-2018/013156-002 z 03.12.2018 . K umiestneniu predmetnej stavby „ Výstavba 110 kV
vedenia V6812 Snina - Sobrance„ nemáme námietok a súhlasíme so začatím územného a
stavebného konania za predpokladu dodržania týchto podmienok:
 Stavba bude 1x vzdušne križovať cestu III/3895 v ckm cca 5,628 v k. ú. Strihovce, preto
požadujeme rešpektovať jej existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.
 Je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a
údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSKHÉ/223/2018 zo dňa 27.11.2018.
 Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať
tunajší Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie
povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty III/3895 s doložením projektu
dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v
Humennom.
28. Okresný úrad Sobrance, OŽP, číslo OU-SO-OSZP-2018/000640 z 6.12.2018, v zmysle ust. § 28
zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách: Nakoľko navrhované riešenie je v súlade so záujmami ochrany
vôd, orgán štátnej vodnej správy súhlasí s PD stavby pre potreby vydania územného rozhodnutia
a stavebného povolenia bez pripomienok.
29. Okresný úrad Sobrance, OŽP, číslo OU-SO-OSZP-2018/000628 z 5.12.2018, Orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve súhlasí s predloženým návrhom projektovej dokumentácie za
týchto podmienok :
 odpady vznikajúce počas realizácie stavby budú zhodnotené resp. zneškodnené v súlade
so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, firmou, ktorá je na túto činnosť
oprávnená
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po ukončení stavebných prác / do 30 dní / je potrebné doložiť úradu ŽP materiálovú
bilanciu odpadov a zdokladovať spôsob zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii
stavby

30. Okresný úrad Sobrance, OŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1, písm. b)
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, č. OUSO-OSZP-2019/000028 z 2.1.2019:
 Predmetná stavba nie je v rozpore so záujmami štátnej správy ochrany prírody a krajiny a
preto súhlasíme s projektom stavby za dodržania podmienok uvedených v projektovej
dokumentácií.
31.

Okresný úrad Sobrance, odbor Krízového riadenia, vyjadrenie č. OÚ -SO-OKR-2018/000260
z 12.12.2018 – nemá pripomienky.

32. Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-MIOCDPK-2018/017039-02 zo dňa 26.1 1.2018 – nemá námietky za podmienok:
 Predmetná stavba sa dotýka ciest II. a III. triedy -II/566, III/3812, III/3811.
 Predmetná stavba sa dotýka aj cesty I. triedy — I/19. K uvedenej pozemnej komunikácií je
potrebné požiadať o stanovisko príslušný cestný správny orgán, v danom prípade Okresný
úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26
Košice.
 Pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí,
dotknutých predmetnou výstavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a
zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií.
 Pri realizácií predmetnej stavby sa nesmie na cestnom telese skladovať stavebný ani iný
materiál.
 Ak dôjde ku kríženiu predmetnej cesty v intraviláne je potrebné požiadať tunajší cestný
správny orgán, pred realizáciou prác, podľa § 8 cestného zákona o povolenie na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie, poprípade určenie dočasného dopravného značenia
podľa § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.
 Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme uvedenej komunikácií je potrebné
podľa § 11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo
obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy. Podľa § 15 ods. 3 písm. c)
a písm. d) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách - cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy
vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty II.
triedy a 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, na smerovo rozdelených cestách sa
tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.
 V prípade kríženia predmetnej cesty v extraviláne je taktiež potrebné požiadať tunajší
cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
 Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných cestách je stavebník povinný požiadať
podľa § 7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie.
 Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
ak si to vyžiada všeobecný záujem.
33. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, zn. OÚ-MI-PLO/2019/017610 z 11.11.2019,
záväzné stanovisko v zmysle § 6 ods. 3 zákona o lesoch, k územnému konaniu, ktoré sa má
dotknúť lesných pozemkov a k návrhu na realizáciu stavby, podľa predloženej projektovej
dokumentácie stavby „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina-Sobrance” v okrese Sobrance na
týchto lesných pozemkoch a parcelách registra „C" podľa katastrálnych území:
Ruská Bystrá - 546, 591, 529/1, 543/3, 543/4, 525/1, 525/2,
Podhoroď – 474/2,
Beňatina - 550, 563, 564, 565, 569, 549, 547, 546, 559/11, 570, 559/12, 559/16, 559/15, 544,
545, 559/1, 543, 559/3, 559/4, 542, 540,
Choňkovce - 852, 856, 847/1, 846/14, 846/1, 854/1, 857/1, 846/10, 857/2, 857/3.

-

Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy lesného
hospodárstva súhlasí s predloženým návrhom projektu so zmenou trasy vedenia stavby
„Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina-Sobrance” za týchto podmienok:
Pred realizáciou stavby, ak dôjde k zásahu do lesných pozemkov, požiadať orgán štátnej
správy lesného hospodárstva o dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov s
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presnými výmerami podľa vypracovaného geometrického plánu resp. záznam podrobného
zamerania zmien a ďalšími náležitosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia o vyňatí
(Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie hospodárenia,
znalecký posudok na výpočet odvodu za vyňatie, súhlas vlastníka, vyjadrenie štátnej správy
ochrany ŽP).
Pred začatím prác, v prípade vstupu na lesné pozemky, požiadať tunajší úrad o udelenie
výnimiek zo zakázaných činnosti v lese v zmysle § 31 zákona o lesoch.
V zmysle § 6 ods.4 zákona o lesoch na udelenie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.
V zmysle § 8 ods. 6 zákona o lesoch v prípade umiestnenia a stavby stožiarov nadzemného
vedenia, ktorých výmera nepresiahne 30 m2 nie je potrebné rozhodnutie o vyňatí len sa
vydáva záväzné stanovisko, na vydanie ktorého sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3
(Ak o vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku žiada iná osoba ako vlastník, žiadosť
musí obsahovať súhlas vlastníka a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady
za obmedzenie vlastníckych práv) a § 7a ods.2 a § 6 zákona o lesoch. Na vydanie
záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

-

-

-

-

Podľa § 67 ods. 8 zákona o lesoch na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je
príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží
najväčšia časť lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka; v okrese Sobrance to
predstavuje cca 3,7 km dĺžky elektrovodu cez lesné pozemky.
V zmysle § 3 ods. 1 písm. d/ zákona o lesoch na uvedené plochy bude vydané rozhodnutie
na vyňatie z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich.
Podľa § 8 ods. 3 citovaného zákona o lesoch odlesňovanie lesných pozemkov sa nesmie
začať pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.
Takto vyťažená drevná hmota bude v Programe starostlivosti o lesy a Lesnej hospodárskej
evidencii zaevidovaná v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) citovaného zákona o lesoch ako ťažba
mimoriadna.
Pri realizácii tohto zámeru je treba rešpektovať zásady ochrany lesných pozemkov v zmysle
ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, navrhnúť a odôvodniť
najvýhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov, vyhodnotiť možné dôsledky
alternatívnych riešení vrátane ekonomických a nedotknúť sa funkčnosti lesnej dopravnej siete
nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti stožiara.

34. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, č. OU-M1-PLO-2018/017511 z 11.11.2019,
vyjadrenie z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy: súhlasí s uvedenou stavbou a nemá
námietky k priloženej dokumentácii. Z hľadiska ochrany PP je potrebné postupovať v zmysle
ustanovení zákona číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy § 12 až 18 v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon).
 podľa § 17, ods. 2 nie je potrebné rozhodnutie o trvalom odňatí PP ak ide o stožiare
nadzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2, ak presiahne, je
potrebné požiadať o trvalé odňatie PP
 ak ide o dočasné odňatie PP na čas dlhší ako jeden rok, je potrebné pred vydaním
stavebného povolenia požiadať o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí PP s prílohami
uvedenými v § 17 (bilanciu skrývky humusového horizontu, projekt spätnej rekultivácie,
kópie KM alebo GP
 pri dočasnom odňatí na čas kratší ako jeden rok, je potrebné vyžiadať stanovisko orgánu
ochrany PP podľa § 18, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia
PP a lehota na uvedenie pôdy do pôvodného stavu (bilancia skrývky humusového
horizontu PP, návrh vrátenia PP do pôvodného stavu.
35. Úrad verejného zdravotníctva SR, záväzné stanovisko č. OHŽP-275/19 z 7.1.2019 – s návrhom
na územné konanie sa súhlasí. Požaduje sa aby navrhovateľ zabezpečil počas výstavby
predmetnej stavby dodržanie limitov ustanovených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
36. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Humenné, stanovisko č. 97559/2018/O
z 28.11.2018, predĺženie platnosti č. 14983/2020/O z 4.2.2020 k existencii PIS k územnému
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rozhodnutiu: V širšom záujmovom území trasy vedenia, k.ú. Snina, k.ú. Strihovce sa nachádzajú
inžinierske siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti (verejný vodovod, verejná
kanalizácia) v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti tak ako je informatívne a
orientačne zakreslené v priložených situáciách v mierke 1 : 1500.
 Zakreslenie sietí v priloženej situácii má výhradne informatívny a orientačný charakter. Toto
zakreslenie nenahrádza vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia, pre účely
presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe
objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v
riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).
 Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné
prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v
správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu,
 Žiadame dodržať ochranné (manipulačné) pásmo 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu
pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od
okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom
väčším ako DN 500 mm a pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová
úprava vedení technického vybavenia. Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z.z. O verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov
a verejných kanalizácií (5) V pásme ochrany je zakázané: a)vykonávať zemné práce:
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav; b) vysádzať trvalé porasty, c) umiestňovať skládky,
d)vykonávať terénne úpravy.
 V rozsahu manipulačného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nesmú byť
osadené stavby s pevnými základmi (napr. základové k konštrukcie — pätky stožiarov
vzdušného vedenia a iné
 Pri súbehu nesmú byť navrhované vzdušné vedenia umiestnené nad vodovodným a
kanalizačným potrubím.


Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, kanalizačné šachty
a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č.
442/2002 Z. z.).



V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom a kanalizačnom potrubí počas
výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.l zák. č.
442/2002 z.z.),
Pri realizácii stavby je žiaduce v mieste križovania s jestvujúcimi sieťami v správe a
prevádzkovej údržbe našej spoločnosti spevniť nespevnenú prístupovú komunikáciu cestnými
panelmi v šírke ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie za účelom
ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia pri prejazde stavebnými mechanizmami.
Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané pásma ochrany verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie, v prípade poškodenia vodovodného alebo kanalizačného potrubia, pri
odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode a verejnej kanalizácie nebude VVS, a.s. znášať
náklady. Náklady na odstránenie (opravu) bude znášať vlastník (investor) stavby.
Po realizácií prác (max. do 60 dní) od ukončenia žiadame doložiť porealizačné zameranie
trasy elektrického vedenia v digitálnej podobe vo formáte DGN. Toto zameranie je potrebné
odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zeľo č. t. 0902968102 resp. zaslať e-mailom
na adresu: rudolf.zelo@vodarne.eu .
Upozorňujeme, že v uvedenej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete VVS, a.s. HS VSS-KE
(privádzacie potrubie pitnej vody DN 1000 Starina), ktoré je v správe a v prevádzkovej údržbe
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice. Nakoľko naše stanovisko nenahrádza stanovisko
VVS, a.s. - HS VSS-KE je nutné si ho vyžiadať.
Upozorňujeme, že v uvedenej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete VVS, a.s., závod
Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce, ktoré sú v správe a prevádzkovej
údržbe VVS, a.s„ závodu Michalovce. Nakoľko naše stanovisko nenahrádza stanovisko VVS,
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a.s„ závodu Michalovce je nutné si ho vyžiadať. Zároveň upozorňujeme, že v uvedenej lokalite
navrhovanej stavby sa nachádzajú siete VV S, a.s. — závod Michalovce a VVS, a.s. — HS
VSS KE (privádzacie potrubie pitnej vody DN 1000 Starina). Naše stanovisko k predlženiu
platnosti stanoviska k vydaniu územného rozhodnutia nenahrádza stanovisko VVS, a.s. —
závodu Michalovce a VVS, a.s. — HS VVS KE (privádzacie potrubie pitnej vody DN 1000
Starina) a je nutné si ho vyžiadať.
 Spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť
našej spoločnosti na vyjadrenie. Žiadosť prosíme adresovať na: VVS, a.s., Košice, závod
Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné.
S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance" za nami stanovených podmienok a ich citovania v rozhodnutí súhlasíme.
37. Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť
a.s.,
závod
Košice
vyjadrenie
č.
101415/2018/Je/O/UVR z 30.11.2018, opätovné vyjadrenie č. 12194/2020/Je/O/ÚVR z 6.2.2020,
k pripravovanej stavbe pre účely územného konania:
 1.Upozorňujeme, že trasa navrhovanej stavby viackrát križuje inžinierske siete v správe našej
spoločnosti (verejný vodovod a verejná kanalizácia), prípadne je vedená v súbehu s nimi. V
prílohe listu prikladáme na CD nosiči — situácie - informatívne zakreslenie sietí v správe
našej spoločnosti (KLAD LISTOV a LISTY formát A3, M 1: 2 000).
 2.Keďže priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter odporúčame už vo
fáze spracovania DUR. prípadne pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie (najneskôr však pred začatím realizácie stavby) požiadať o ich presné vytýčenie,
na základe objednávky, príslušného prevádzkovateľa (zameranie trasy našich sietí môže mať
za následok posun stožiarov do iných parciel a teda zmenu územného rozhodnutia): privádzacie vodovodné potrubie DN 1 000 mm vodárenského distribučného systému
Starina— Košice — kontakt: VV S, a.s., HS VSS-KE, Ing. Dunaj, tel. č.: 0902 968 232, verejný vodovod a verejná kanalizácia v okrese Snina — kontakt: VV S, závod Humenné,
zákaznícke centrum Humenné, tel. č.: 057/7870 777, -verejný vodovod a verejná kanalizácia
v okrese Sobrance — kontakt: VVS, a.s., závod Michalovce, zákaznícke centrum Michalovce,
tel. č.: 056/6810 777.
 3.V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z, žiadame rešpektovať ich ochranné pásma (1,5 m od
pôdorysného okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii
do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od pôdorysného okraja potrubia na každú stranu,
pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm). V zmysle
§19 ods.5 zákona č. 442/2002 Z.z. je v pásme ochrany zakázané: -vykonávať zemné práce,
stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav, (napr. základové konštrukcie - pätky stožiarov vzdušného
vedenia a iné
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky,
vykonávať terénne
úpravy.
 4.Žiadame rešpektovať manipulačný priestor privádzacieho potrubia DN 1 000 mm
vodárenského distribučného systému Starina — Košice (10 m od vonkajšej steny potrubia DN
1 000 mm na obe strany) a ochranné pásmo vodovodu, s priemerom väčším ako DN 500
v zmysle zákona č, 442/2002 Z.z. — 2,5 m na obe strany od pôdorysného okraja potrubia,
 5.V nadväznosti na predchádzajúci bod uvádzame, že v rozsahu manipulačného pásma
nesmú byť osadené stavby s pevnými základmi (napr. základové konštrukcie pätky stožiarov
vzdušného vedenia a iné

Pri súbehu nesmú byť navrhované vzdušné vedenia umiestnené nad vodovodným,
prípadne kanalizačným potrubím.
 7.Žiadame rešpektovať trasu územne povolenej stavby zdvojenia vodovodného
privádzacieho potrubia vodárenského distribučného systému Starina — Košice — DN 1000
mm. Trasa v prevažnej miere kopíruje jestvujúce vodovodné privádzacie potrubie
vodárenského distribučného systému Starina — Košice — DN 1000 mm, v úseku ÚV Stakčín
- Vranov nad Topľou.
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8.Do „Technickej správy” DÚR požadujeme do zoznamu križovaní doplniť miesta vzájomného
križovania navrhovanej stavby VN s našimi sieťami, keďže nie sú kompletne uvedené
(zosúladiť s bodom č. l ).
 9.V rozsahu stupňa DSP požadujeme doplniť situácie, ktoré budú obsahovať informatívne
zakreslené inžinierske siete v správe našej spoločnosti v zmysle bodu č. l.
 10.Pri návrhu elektrických vedení nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia
verejného vodovodu/kanalizácie (napr. armatúrne šachty, hydranty, uzávery, revízne šachty a
pod. ...) a tieto prispôsobiť prípadnej novej úrovni povrchu (Š 19 ods.6, S 27 ods.4 zákona č.
442/2002 z.z.).
 11.Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite navrhovanej stavby môžu byť vybudované
vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty. O ich vytýčenie požiadajte ich
majiteľa, resp. správcu.
 S vydaním územného rozhodnutia predmetnej stavby súhlasíme, za predpokladu
rešpektovania vyššie uvedených bodov (úpravy DUR) a ich citovania v rozhodnutí o
umiestnení stavby. Toto vyjadrenie je zároveň vyjadrením k existencii inžinierskych sietí v
správe našej spoločnosti, a slúži aj ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie riešenej stavby.
 Ku nezmieňovaným konkrétnym technickým požiadavkám a podmienkam z pohľadu
prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie, ktoré podrobnosť stupňa DÚR
nevyžaduje sa vyjadríme po predložení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V
tejto súvislosti si vyhradzujeme právo v opodstatnených prípadoch podmienky a požiadavky
upraviť, prípadne doplniť vo vyjadrovacom procese k spracovanej projektovej dokumentácii,
 Všetky body stanoviska žiadame v plnom rozsahu rešpektovať pri spracovaní DSP, ktorú
následne žiadame predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie, pričom navrhované riešenia je
možné vo fáze spracúvania DSP odkonzultovať s našou spoločnosťou na prípadnom
pracovnom rokovaní zvolanom zo strany spracovateľa PD (kontakt — viď vyššie).
 Spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť
našej spoločnosti na vyjadrenie na adresu VVS, a.s., Košice, útvar vodohospodárskeho
rozvoja, Komenského 50, 042 48 Košice.
Oproti vyjadreniu č. 101415/2018/Je/O/ŰVR zo dňa 30.11.2018 došlo v trase vedenia k lokálnym
zmenám v katastri obcí:
 l. Ruská Bystrá — z dôvodu žiadosti obecného zastupiteľstva
 2. Kolonica, Ladomirov — z dôvodu zmeny trasy na žiadosť Lesov SR, š.p. a letiska Kolonica
Zvyšná časť trasy zostáva nezmenená. Dňa 29.01.2020 boli p. Ing. Dušanom Kramárom
zaslané emailom nasledujúce podklady:
 Naše vyjadrenie č. 101415/2018/Je/O/ÚVR zo dňa 30.11.2018
 Celková situácia I :50000 s trasou vedenia so zapracovanými zmenami
 Situačná mapa 1:10000 „03 00043_Situacna mapa 10000” so zapracovanými zmenami
 DÚR predmetnej stavby, spracovaná spoločnosťou SPIE Elektrovod, Bratislava, 11/2019.
Navrhovaná trasa križuje nasledujúce objekty:

•
•
•
•
•
•
•
•

Potrubné siete Východoslovenská vodárenská spoločnosť
V úseku st.č. 1 —st.č. 2, kanalizácia DN 800
V úseku st.č. 2 -st.č. 3, kanalizácia DN 300, DN 400
V úseku st.č. 3 —st.č. 4, DN 1000, DN 110, kanalizácia DN 300
V úseku st.č. 5 —st.Č. 6, DN 110, kanalizácia DN 300
V úseku st.č. 6 —st.č. 7, DN 90
V úseku st.č. 132-st.č. 133, DN 125
st.č. 151 -st.č. 152, DN 100
V úseku st.č. 152-st.č 153, DN 200

V úseku st.č. 142 -st.č. 143, DN 160 V úseku
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•
•

V úseku st.č. 156 — st.č. 157, kanalizácia DN 300

Vúseku st.č. 157-st.č. 158, DN 200
Po preštudovaní predložených príloh zaujímame nasledovné stanovisko:
1. Upozorňujeme, že trasa navrhovanej stavby viackrát križuje inžinierske siete v správe
našej spoločnosti (verejný vodovod a verejná kanalizácia), prípadne je vedená v
súbehu s nimi.
2. V prílohe listu č. 101415/2018/Je/O[ÚVR zo dňa 30.11.2018 sme Vám zaslali Klad
listov a 1x situáciu - informatívne zakreslenie vodohospodárskych zariadení v správe
našej spoločnosti, situovaných v záujmovom území.
3. Upozorňujeme, že doposiaľ neboli jestvujúce siete v správe našej spoločnosti
vytýčené našimi pracovníkmi, a teda nie je možné určiť presný počet miest kolízií
navrhovanej siete s ochrannými pásmami vodovodu a kanalizácie v operatívnej
správe našej spoločnosti ako aj skutočnosť, či k takýmto kolíziám dôjde. Požiadavku
vytýčenia sietí vodovodu a kanalizácie sme ako ich prevádzkovateľ vzniesli už v
predchádzajúcom stanovisku v predmetnej veci.
4. Znovu zdôrazňujeme, že v rámci konania, ktorým bude vydané stavebné povolenie
na realizáciu predmetnej stavby požadujeme preukázať, že dotknuté VH zariadenia
v operatívnej správe našej spoločnosti, zakreslené v predloženej projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie, boli na základe objednávky, vytýčené priamo
v teréne príslušným prevádzkovateľom:

• privádzacie vodovodné potrubie DN 1 000 mm vodárenského distribučného systému
Starina - Košice - kontakt: VVS, a.s., HS VSS-KE, Ing. Dunaj, tel. č.: 0902 968 232,
o verejný vodovod a verejná kanalizácia v okrese Snina — kontakt: VVS, a.s.,
závod Humenné, zákaznícke centrum Humenné, tel. č.: 057/7870 777,

• verejný vodovod a verejná kanalizácia v okrese Sobrance
5.

6.

7.

8.

— kontakt: VVS, a.s.,
závod
Michalovce, zákaznícke centrum Michalovce, tel. Č.: 056/6810 777.
Všetky kolízne miesta žiadame konzultovať s príslušnými prevádzkovateľmi.
Na základe bodu č. 4 tohto vyjadrenia je nevyhnutné spracovať projektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie navrhovanej stavby, aby obsahovala situácie
doplnené o presné zakreslenie sietí v správe našej spoločnosti, s vyznačením
odstupových vzdialeností podperných bodov — stĺpov, stožiarov (na základe
geodetického zamerania).
V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ich ochranné pásma (1,5 m
od pôdorysného okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od pôdorysného okraja potrubia
na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším
ako DN 500 mm).
Žiadame rešpektovať manipulačný priestor privádzacieho potrubia DN 1 000 mm
vodárenského distribučného systému Starina — Košice (10 m od vonkajšej steny
potrubia DN 1 000 mm na obe strany) a ochranné pásmo vodovodu, s priemerom
väčším ako DN 500 mm v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. — 2,5 m na obe strany od
pôdorysného okraja potrubia.
Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení
technického vybavenia.
Upozorňujeme, Že do priestoru nad vodovodné a kanalizačné potrubie, ako aj v
rozsahu ochranného pásma všetkých jestvujúcich potrubí a manipulačného
priestoru privádzacieho potrubia DN 1000 mm, nie je možné osadiť stavby s
pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky, oceľové konštrukcie, stĺpy,
stožiare el. vedenia a pod....) V zmysle § 19 ods.5 zákona je v pásme ochrany
zakázané:
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- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné
podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k
verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav, - vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.
9. Pri súbehu nesmú byť navrhované vzdušné vedenia umiestnené nad vodovodným,
prípadne kanalizačným potrubím.
10.Z hľadiska možného vplyvu napätia na potrubie je predmetné potrubie DN 1000 mm
VS Starina — Košice chránené elektrickou polarizovanou drenážou (katódová
ochrana — KAO), ktorú požadujeme zachovať bez zmeny.
11. Pri realizácii stavby nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery,
hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, deliace uzávery, vzdušníkové,
kalníkové šachty, revízne šachty) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (Š 19
ods.6, 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
12.V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS a vznikne porucha na existujúcom
vodovodnom, príp. kanalizačnom potrubí, bude znášať náklady na ich odstránenie
(opravu) investor stavby (§ 27 ods.l zákona č. 442/2002 Z.z.).
13.Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite navrhovanej stavby môžu byť vybudované
vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty. O ich vytýčenie požiadajte
ich majiteľa, resp. správcu.
14.Pri prácach v blízkosti vodovodu a kanalizácie, žiadame prizvať zástupcov VVS, a.s.,
závodu Humenné, Michalovce, pri vodovodnom potrubí VS Starina — Košice DN
1000 mm zástupcu VVS, a.s. HS-VSS-KE (kontakty uvedené v bode č. 4), ktorí
svoju účasť zaznamenajú do pracovného denníka (stavebný denník) a
odkonzultovať, resp. odsúhlasiť s nimi stavebný a technologický postup riešenia
kolíznych miest (napr. ochranu jestvujúcich potrubí, úpravu zariadení na prevádzku,
šácht a iných prevádzkových objektov). Zároveň žiadame ponechať, v celom
rozsahu územia stavby, súčasnú výšku krytia jestvujúceho vodovodu a kanalizácie.
V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové
podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol
značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k
vodovodu, resp. kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne
údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby elektrického vedenia a
navrhovaných podperných bodov.
15.Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v prípade poškodenia vedenia navrhovanej siete pri
odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode, prípadne kanalizácii nebude VVS, a.s.
znášať náklady na opravu vedenia.
16.Upozorňujeme, že z pohľadu prevádzkovateľa siete verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie v k.ú. Snina, k.ú. Strihovce zaujal stanovisko č. 97559/2018/0 zo dňa
28.11.2018, a č. 14983/2020/0 zo dňa 4.2.2020 prevádzkový závod našej
spoločnosti - VVS, a. s., závod Humenné. Toto stanovisko zostáva v platnosti v
plnom rozsahu.
S vydaním územného rozhodnutia predmetnej stavby súhlasíme. za predpokladu
rešpektovania vyššie uvedených bodov a ich citovania v rozhodnutí o umiestnení
stavby. Toto vyjadrenie zároveň slúži aj ako podklad pre spracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie riešenej stavby.
Ku nezmieňovaným konkrétnym technickým požiadavkám a podmienkam z pohľadu
prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie, ktoré podrobnosť stupňa DÚR
nevyžaduje sa vyjadríme po predložení projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie. V tejto súvislosti si vyhradzujeme právo v opodstatnených prípadoch
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podmienky a požiadavky upraviť, prípadne doplniť vo vyjadrovacom procese k
spracovanej projektovej dokumentácii.
Všetky body stanoviska žiadame v plnom rozsahu rešpektovať pri spracovaní DSP,
ktorú následne žiadame predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie.
38. Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca, Michalovce
vyjadrenie č. CS SVP OZ KE 13/2019/2 z 2.1.2019 a CS SVP OZ KE 1329/2020/2 z 13.2.2020
k územnému konaniu: Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a
protipovodňovej ochrany s realizáciou predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní týchto
podmienok:
 Stožiare líniového vedenia (spodné časti základov) s vodohospodársky významným vodným
tokom Cirocha požadujeme umiestniť od brehovej čiary toku min. 10 m, pri drobných vodných
tokoch min. 5m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky
dotknutého územia.
 ďalší stupeň projektovej dokumentácie líniového vedenia s vodnými tokmi požadujeme zaslať
na SVP, š. p. k zaujatiu stanoviska.
 Upozorňujeme, že trasa vedenia križuje a zároveň môže viesť v súbehu s vodnými tokmi,
ktoré nie sú vedené v správe našej organizácie SVP, š.p., OZ Košice, O vyjadrenie je preto
potrebné požiadať aj ich správcu ( Lesopoľnohospodárske majetky Ulič, Lesy slovenskej
republiky, Hydromeliorácie š. p.).
 V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci
stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo
vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o
ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
 Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o
vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou
udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
 Trasa vedenia križuje a zároveň vedie v súbehu s vodohospodársky významným vodným
tokom Cirocha ( HCP 4- 30- 03 ) a drobnými vodnými tokmi Hrabový potok, bezmenný prítok
Rovného potoka ( č. 050 Šumivý p. ), Rovný potok, Luh, Ladomírovský potok a Kolonička (
HCP 4- 30- 05 ) a Syrový potok a Sobranecký potok ( HCP 4- 30- 06 ) .
Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej
ochrany s predĺžením platnosti stanoviska CS SVP OZ KE 13/2019/2 zo dňa 2.1.2019 s ú h I a
s í m e bez pripomienok.
39. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Východ vyjadrenie č. ASMdpV-91244/2018 z 28.1.2019 k stavbe: súhlasí s uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej PD bez
pripomienok.
40. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyjadrenie č. KRHZ-PO-OPP155-3/201S z 03.12.2018 pre účely územného konania: Nakoľko stavba spĺňa požiadavky §1 ods.
2) písm. f) bod. 9, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
citovaná vyhláška sa na túto stavbu nevzťahuje, preto Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Prešove z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa k projektovej
dokumentácii uvedenej stavby nachádzajúcej sa na území Prešovského kraja n e vy j a d r u j e v
rámci územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania, preto Vám predloženú
dokumentáciu v prílohe vracia späť.
41. Ministerstvo vnútra SR, prezídium Hasičského a záchranného zboru na základe žiadosti
odstúpenej Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyjadrenie č.
PHZ-OPP4-2018/002020-003 z 7.12.2018 pre účely územného konania s predloženou
dokumentáciou súhlasí.
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42. Krajský pamiatkový úrad Košice stanovisko č. KPUKE-2018/22372-2/104020/PS z 28.12.2018,
ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu určuje tieto
podmienky:
 Dotknutý orgán nemá námietky k umiestneniu stavby.
 Podmienky ochrany archeologických nálezísk určí vo svojom vyjadrení Krajský pamiatkový
úrad Prešov.
43. Krajský pamiatkový úrad Prešov stanovisko č. KPUPO-2018/3711-8/94137/Ha z 26.11.2018:
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Výstavba 110kV vedenia V6812 Snina —
Sobrance" líniová stavba v k. ú. Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Strihovce, Hrabová
Roztoka, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance s
nasledujúcou podmienkou:
 Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1979 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia,
aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 Stavebník oznámi začatie stavebných prác v predstihu 2 týždňov na KPÚ Prešov a KPÚ
Košice.
44. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dráhový stavebný úrad
vyjadrenie č.
30788/2018/SŽDD/90437 z 29.11.2018: MDV SR k predloženej PD nemá pripomienky.
 Ak stavba, (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do OPD (OPD — 60 m od osi
koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe. podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je
potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
 Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia
pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR.
 Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle 140b, ods. I stavebného
zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.
45. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
vyjadrenie č. CHKO VI/56-009/2018 z 29.11.2018 pre účely územného konania ako podklad pre
vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny: Správa CHKO Vihorlat nemá k predloženej
dokumentácii pripomienky a odporúča vydať kladné vyjadrenie pre územné rozhodnutie. Pri
realizácii požadujeme dodržať opatrenia určené Rozhodnutím 0UŽP Košice č. OU-KE-OSZP12018/033345 zo dňa 22.8.2018 vydané v zisťovacom konaní. Vyjadrenie č. CHKO VI/240003/2019 z 18.11.2019: Správa CHKO Vihorlat nemá k predloženej dokumentácii pripomienky a
doporučuje vydať kladné vyjadrenie pre územné rozhodnutie. Pri realizácii požadujeme dodržať
opatrenia určené Rozhodnutím 0U ŽP Košice č. OU-KE-OSZP1-2018/033345 zo dňa 22.8.2018 a
Rozhodnutím 0U ŽP Košice č. OU-KE-OSZP1-2019/045596 zo dňa 3.10.2019 vydané v
zisťovacom konaní.
46. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Poloniny vyjadrenie č. NP
PO/81-017/2018 z 5.12.2018 pre účely územného konania: Trasa navrhovanej líniovej stavby je
prijateľná z hľadiska záujmov ochrany prírody. Správa NP Poloniny odporúča v ďalšej etape
schvaľovacieho procesu rešpektovať opatrenia uvedené v rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní č. OU-KE-OSZP1-2018/033345 zo dňa 22.8.2018. Vyjadrenie č. NP PO/268-004/2019
z 14.11.2019: Trasa navrhovanej líniovej stavby „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance” je prijateľná z hľadiska záujmov ochrany prírody.
V rámci opatrení uvedených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. OU-KEOSZPI2018/033345 zo dňa 22.8.2018 požadujeme:
1) V projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu špecifikovať typ technických zábran
a plašičov z dôvodu eliminácie rizika zranení a úhynu vtáctva. Tieto odkonzultovať a
odsúhlasiť so štátnou ochranou prírody SR.
2) V projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu špecifikovať počet a lokalizáciu
inštalácie hniezdnych podložiek a búdok z dôvodu zmenšenia prirodzeného areálu vtákov
a tým zmenšenia dostatku ich hniezdnych možností (konzultovať so ŠOP SR).
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3) K projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu vypracovať projekt monitorovania a
poprojektovej analýzy vtáctva (predmetu ochrany SKCHVU035 Vihorlatské vrchy)
dotknutého územia a navrhnúť spôsob odovzdávania výstupov (konzultovať so ŠOP SR).
4) K projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu vypracovať resp. spresniť
zábery/zásahy do biotopov v trase líniovej stavby:
a) identifikáciu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu,
b) popis ich stavu,
c) mapové vymedzenie hraníc biotopov,
d) vymedzenie pozemkov, ak svojím umiestnením a využitím súvisia s realizáciou
súboru opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopu,
e) určenie relatívnej plochy biotopu európskeho významu k výmere toho istého biotopu
v rámci príslušného biogeografického regiónu na území Slovenskej republiky.
47. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, vyjadrenie č. LPM-162/210/219 z 6.3.2019 – podnik ako
správca lesných pozemkov v k.ú. Snina, Stakčín a k.ú. Kolonica, súhlasí s výstavbou za
podmienok že pri výstavbe stožiarov nebude poškodený okolitý porast a narušené časti budú
dané do pôvodného stavu, pri preprave materiálu nebude poškodený porast, počas prác na
stožiaroch budú dodržané protipožiarne opatrenia, aby nedošlo k požiaru, v prípade poškodenia
porastov v okolí stožiarov stavebnou činnosťou si budeme uplatňovať úhradu spôsobenej škody.
48. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných
služieb vyjadrenie č. CPPO-OTS-2018/000007-018 z 03.01.2019: k umiestneniu stavby nemáme
pripomienky.
49. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných
služieb vyjadrenie č. CPKE-OTS-2019/000025-008 z 14.01.2019: vo vyznačenej lokalite
neprevádzkujeme vedenie v našej správe.
50. Obvodný banský úrad v Košiciach stanovisko č. 130-3009/2019 z 3.01.2019: V záujmovom území
sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov. Plánovanou výstavbou nebudú dotknuté
záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk). Tunajší úrad
k umiestneniu a zriadeniu predmetnej stavby nemá žiadne pripomienky.
51. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie č. OU-KEOCDPK-2019/006975-2 z 09.01.2019 pre účely územného konania: Uvedená stavba sa dotýka
záujmov ciest I. tried I/19 v k.ú. obcí Tibava a Sobrance. V prípade, že pracovná činnosť bude
prevádzaná v ochrannom pásme uvedenej cesty I. triedy t.j, minimálne 50 m od osi vozovky
investor je povinný v zmysle § 11 cestného zákona požiadať náš úrad o výnimku z ochranného
pásma. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak vzdušné (vonkajšie) vedenie bude križovať cestu I/19
ste povinný požiadať náš úrad o zvláštne užívanie ciest v zmysle § 8 cestného zákona. Po
splnení uvedených podmienok náš úrad nemáme námietok voči realizácii uvedenej stavby.
52. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie č.
2019/005103-002 z 15.01.2019 pre účely územného konania: Predmetná líniová stavba ”
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance ” z hľadiska územnej pôsobnosti tunajšieho
úradu je z časti v dotyku štátnej cesty I/74 v k.ú. obce Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov podľa
predloženej situácie vypracovanej SPIE ELEKTROVOD. Predmetné VN vedenie je trasované vo
väčšej miere mimo ciest I. triedy v Prešovskom kraji, iba v jednom mieste medzi lomovými bodmi
RI — R2 križuje rieku Cirocha, pripravovanú prekládku cesty I/74 Snina - Stakčín a cestu I. triedy
I/74 za odbočením na Rybníky v smere na Stakčín pri železničnej stanici v Snine, následne míňa
obec Kolonica, Príslop, Ladomírov, a križuje cestu III. triedy v obciach Šmigovec, Strihovce a
Hrabovej Roztoke, kde prechádza do Košického kraja cez k.ú. obcí Ruská Bystrá, Podhoroď,
Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance.
Z hľadiska dopravných záujmov a ochrany ciest nemáme námietky a súhlasíme s predmetnou
stavbou za nasledovných podmienok:
 1. Pri realizácii prác s novým VN vedením rešpektovať jestvujúce šírkové usporiadanie
dotknutých úsekov št. cesty I. triedy I/74. Pri zavesovaní VN vodičov v krížení ponad cestu
rešpektovať prípustnú výšku v zmysle STN 33 3300.
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2. Ak bude potrebné pri prácach v dotyku cesty I/74 a v jej krížení využiť komunikáciu, je
potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie za účelom
pohybu, resp. manipulácie vozidiel a mechanizmov, resp. pri výmene podperných bodov
(betónové stĺpy) a naťahovaní vodičov ponad cestu I/74 po odsúhlasení SSC a príslušného
ODI a v prípade dotyku s cestným ochranným pásmom (COP) cesty I/74 požiadať tunajší
úrad o povolenie výnimky z COP po vyžiadaní stanoviska SSC IV SC Košice a príslušného
ODI a nimi stanovených podmienok.
3. Vymenené podperné body vzdušného elektrického vedenia pri štátnej ceste I/74 budú
umiestnené mimo cestné teleso vo vzdialenosti min. takej, aby netvorili pevné prekážky pri
údržbe cestného telesa.
4. Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp. zhotoviteľ
vyžiada od správcov sietí situovanie podzemných vedení a ich vytýčenie.
5. Pri manipulačných prácach ako aj pri naťahovaní vodičov, ak bude obmedzená premávka
na št. ceste I/74, bude potrebné požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku a určenie
použitia dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným OR PZ SR, ODI.
6. Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty a
musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

53. Košický samosprávny kraj, vyjadrenie č. 2660/2019/OSM-9615 z 15.4.2019: Stavba sa dotýka
ciest II/566, III/3811, III/3812, KSK požaduje dodržanie podmienok:
- Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na
vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne
záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon] a vykonávacej vyhlášky č.
35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,
- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce
neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
- na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie
dochádzať k ich znečisteniu, ani k ich poškodeniu, prípadné ich znečistenie odstráni
bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné ich poškodenie odstráni investor v
spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady,
- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo
vyjadrení správcu č. IPU-2019/892-10812 zo dňa 05.02.2019,
- počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03.
nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie
stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so
správcom,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest v dôsledku
porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s
realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v
dôsledku neodborne prevedených prác,
- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest je
potrebné odsúhlasiť so správcom.
Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej
stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :
Voči vydaniu rozhodnutia účastníci konania neuplatnili žiadne námietky.
Na ústnom pojednávaní podali účastníci konania nasledovné písomné pripomienky:
1. UNEX a.s., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ČR: pri realizácii stavby
požadujeme zrealizovanie napájacieho bodu na parcele reg. C č. 5907/302 pre budúce napojenie
do areálu UNEX.

26. strana rozhodnutia č. 2020/00306 – 2020/7 z 02.04.2020
2. Ing. Ján Uhrín, Zuzana Hrešková, Ján Mariássy, ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľností v k.ú.
Sobrance, evidovaných na LV č. 1252, zastúpení JUDr. Vincent Lechman, advokát na základe
plnej moci: V súvislosti s realizáciou vzdušného vedenia elektriny na pozemkoch účastníkov
vysporiadať nároky vlastníkov pozemkov v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike najmä
podľa § 11 zákona uzatvorením dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za obmedzenie
vlastníckeho práva vlastníkov, za zriadenie vecného bremena a za nútené obmedzenie vlastníkov
pozemkov v užívaní pozemkov v ochrannom pásme vedenia, a to vopred pred vydaním
stavebného povolenia.
3. Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť P.S. Snina: Požadujeme za zriadenie vecného
bremena a úhrady prípadne vzniknutých škôd zmluvne vopred pred realizáciou stavby.
Pripomienkam účastníkov konania bolo vyhovené v rozsahu v akom majú oporu v zákone a boli
zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia v bode 7.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia je toto územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.

Odôvod nenie :
Východoslovenská distribučná a.s. , Košice – Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa
14.01.2020 na Mestskom úrade v Sobranciach návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby: Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance, na pozemkoch v katastrálnom území obcí
Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka a na území Košického
samosprávneho kraja v katastrálnych územiach Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce,
Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia Výstavby, odbor Štátnej
stavebnej správy listom pod číslom 09263/2018/SV/7966 zo dňa 29.01.2018, podľa ust. § 119 ods. 2
stavebného zákona určil za príslušný stavebný úrad na vykonanie územného konania a vydanie
rozhodnutia o umiestnení danej stavby tunajší stavebný úrad.
Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle územného plánu VÚC Košického
samosprávneho
kraja
a územného
plánu
VÚC
Prešovského
samosprávneho
kraja,
verejnoprospešnou stavbou vo verejnom záujme.
Jedná sa o líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona. Účelom
stavby je zabezpečenie prenosu energie medzi elektrickými stanicami Snina a Sobrance.
Okresný úrad v Košiciach vydal v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2018/033345 zo dňa
22.8.2018, právoplatné dňa 1.10.2018, ktorým rozhodol že navrhovaná činnosť sa nebude
posudzovať podľa zákona.
V štádiu prípravy územného konania bola vyvolaná zmena trasy vedenia v katastri obcí
Kolonica, Ladomirov a Ruská Bystrá. Zmena bola posúdená v zisťovacom konaní a Okresný úrad
v Košiciach vydal Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2019/045596 dňa 03.10.2019, právoplatné dňa
06.11.2019, ktorým rozhodol že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záväzné stanovisko k územnému konaniu
o umiestnení stavby pod č. OU-KE-OSZP1-2020/020794-002 z 06.03.2020, v ktorom konštatoval že
návrh je v súlade so zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v platnom znení a jeho podmienkami.
S návrhom boli stavebnému úradu predložené: dokumentácia pre územné konanie so
situáciou navrhovaného umiestnenia stavby, vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov.
Dokumentácia obsahuje v technickej správe v bode 1.11 písomné vyhodnotenie spôsobu
zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. V zmysle podmienky Úradu
verejného zdravotníctva SR bol predložený aj „Výpočet a vyhodnotenie úrovní elektromagnetického
žiarenia v okolí vedenia V6812 Snina – Sobrance“. Výpočet bol realizovaný pre kombináciu
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najnepriaznivejších vplyvov, pričom bol uvažovaný možný pohyb obyvateľov pod vedením v celom
jeho rozsahu, teda 24 h. V závere je konštatované, že posúdený návrh spĺňa všetky požiadavky
vyplývajúce z platnej legislatívy. Navrhovateľ uhradil správny poplatok vo výške 300 eur bankovým
prevodom na účet mesta Sobrance.
Vzhľadom k povahe veci, návrh s predloženými podkladmi obsahoval všetky náležitosti
v predpísanom rozsahu podľa ust. § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, potrebné pre riadne a spoľahlivé posúdenie veci.
Dokumentácia rieši nové vedenie 110 kV medzi elektrickými stanicami Snina a Sobrance.
Stavba je členená na objekty:
SO 01 – 110 kV medzi PB R2 a ES Sobrance
SO 02 – 110 kV medzi PB R2 a ES Snina
SO 03 – Úpravy vedení (vyvolané investície)
Rozsah stavby:
Dĺžka trasy:
SO 01 1x110 kV:
SO 02 2x110 kV:

38,035 km
37,252 km
0,783 km

Po preskúmaní návrhu stavebný úrad stanovil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34
stavebného zákona a oznámením zo dňa 22.01.2020 oznámil účastníkom konania, zainteresovanej
verejnosti a dotknutým orgánom začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby.
Účastníkom konania – vlastníkom nehnuteľností dotknutých umiestňovanou stavbou, bolo
z dôvodu ich veľkého počtu, oznámené začatie konania verejnou vyhláškou zo dňa 23.01.2020,
v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona, ktorá bola podľa ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku
vyvesená po dobu 15 dní na úradných tabuliach jednotlivých dotknutých obcí a na úradnej tabuli
stavebného úradu. Rovnako verejnou vyhláškou bolo začatie konania oznámené aj zainteresovanej
verejnosti.
Stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona zverejnil na svojej úradnej tabuli dňa
23.01.2020 kópiu návrhu a informáciu o tom, kde je sprístupnené rozhodnutie zo zisťovacieho
konania, tie isté podklady boli zverejnené na webovej stránke mesta Sobrance.
Na prerokovanie návrhu bolo nariadené ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutočnilo dňa 20.02.2020. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení o začatí
konania upozornení, že do podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť na Mestskom úrade
v Sobranciach a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Na pojednávaní uplatnili prítomní účastníci nasledovné pripomienky:
1. UNEX a.s., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ČR: pri realizácii stavby
požadujeme zrealizovanie napájacieho bodu na parcele reg. C č. 5907/302 pre budúce
napojenie do areálu UNEX.
2. Ing. Ján Uhrín, Zuzana Hrešková, Ján Mariássy, ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľností
v k.ú. Sobrance, evidovaných na LV č. 1252, zastúpení JUDr. Vincent Lechman, advokát na
základe plnej moci: V súvislosti s realizáciou vzdušného vedenia elektriny na pozemkoch
účastníkov vysporiadať nároky vlastníkov pozemkov v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike najmä podľa § 11 zákona uzatvorením dohody o poskytnutí jednorazovej
náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva vlastníkov, za zriadenie vecného bremena a za
nútené obmedzenie vlastníkov pozemkov v užívaní pozemkov v ochrannom pásme vedenia,
a to vopred pred vydaním stavebného povolenia.
3. Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť P.S: Snina: Požadujeme za zriadenie vecného
bremena a úhrady prípadne vzniknutých škôd zmluvne vopred pred realizáciou stavby.
Podľa zákona č. 251/2011 Z.z. o energetike, § 11:
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
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(1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom
záujme
a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce 24) elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody 25) a plynárenské
zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu,
zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu
života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach,
za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na
uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
(5) Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním
poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom
užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa
povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel,
najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo
vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká.
Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady
nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej
náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(6) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na
právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu
možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená
osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(7) Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti.
(8) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami 26)
spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je
oprávnený podať držiteľ povolenia. 27)
(9) Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú
náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v
dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú
vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.
(10) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena
možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o
uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného
roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných
bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra
nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného
bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi
nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a
vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže
podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo
dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
(11) Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene
osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa
povolenia.
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(12) Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa
§ 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ
povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere
obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník
pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení
užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania
pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný
písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú,
každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do
šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
V zmysle uvedeného je spôsob úhrady za spôsobené obmedzenie elektroenergetickou
stavbou daný v zákone a prítomní účastníci si uplatnením nároku na ústnom pojednávaní zabezpečili
dodržanie zákonnej lehoty na uplatnenie náhrady. Stavebný úrad zabezpečil ukotvenie ich
pripomienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode 7 v rozsahu majúcom oporu v zákone.
Pripomienky nad rámec zákonnej povinnosti: požiadavku na zriadenie bodu napojenia
v požadovanom mieste, požiadavku na úhradu náhrad pred vydaním stavebného povolenia,
stavebník súhlasil s uložením povinnosti preukázateľne prejednať vznesené pripomienky
s pripomienkujúcimi pred podaním žiadosti o stavebné povolenie.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
líniová stavba je riešená v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Vyššieho územného
celku (VÚC) Prešovského samosprávneho kraja a VÚC Košického samosprávneho kraja, je v súlade,
resp. nie je v rozpore s územnými plánmi dotknutých obcí. V oblasti rozvoja nadradenej technickej
infraštruktúry, je pre toto vedenie chránený koridor a územie pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich
zásobovanie elektrickou energiou. Súčasne je podľa platnej ÚPN táto stavba zaradená medzi
verejnoprospešné stavby.
Dokumentácia návrhu bola spracovaná oprávnenou osobou v súlade s ust. § 45 ods. 2, písm.
b, stavebného zákona, návrh spĺňa podmienky podľa ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona, všeobecné
technické požiadavky na výstavbu podľa ustanovení Vyhlášky č. 532/2003 Z.z. a zodpovedá
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie
neohrozuje. V dokumentácii sú zohľadnené podmienky rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
v rozsahu v akom je potrebné ich uplatniť v územnom konaní.
Navrhovateľ nie je vlastníkom všetkých pozemkov na ktorých sa stavba umiestňuje. Podľa §
38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez
súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný
účel pozemok vyvlastniť.
Podľa § 108 ods. 2 písm. a) sa jedná o verejnoprospešnú stavbu podľa schválenej
územnoplánovacej dokumentácie, pre ktorú možno pozemky vyvlastniť vo verejnom záujme, súhlasy
vlastníkov sa z tohto dôvodu neprikladajú.
K pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, má navrhovateľ iné
právo v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona v zmysle ust. § 11 ods. 1 písmeno f) zákona č.
251/2012 Z.z., o energetike v znení neskorších predpisov (citované vyššie). Časť stavby
v katastrálnom území Snina sa nachádza v zastavanom území obce a rieši úpravu existujúceho VVN
a VN vedenia vo vlastníctve navrhovateľa bez zmeny jeho trasy. K pozemkom v trase tohto vedenia
má navrhovateľ vlastnícke právo, alebo iné právo z titulu zákonného vecného bremena. Jedná sa
o pozemky v trase VVN a VN vedenia evidované na LV č. 2718 vo vlastníctve VSD a.s., LV č. 10556
vo vlastníctve Snina Energy s.r.o., na LV 10649 vo vlastníctve MOSCO s.r.o., na LV č. 8072 vo
vlastníctve UNEX a.s., na LV č. 8216 vo vlastníctve mesta Snina, na LV 10442 vo vlastníctve Brečka
Dušan. K stavbe sa písomne súhlasne vyjadrili UNEX a.s., Brečka Dušan, Snina Energy s.r.o., Mesto
Snina. Podmienky vyjadrené v súhlasoch smerovali k samotnej realizácii stavby a budú zohľadnené
v stavebnom konaní a pri realizácii stavby.
V konaní sa písomne súhlasne vyjadrili :
Obce:
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Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Ruská Bystrá, Podhoroď,
Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Horňa, Sobrance
Správcovia sietí, ktorých siete sa v území nenachádzajú a k umiestneniu stavby nemali pripomienky,
resp. nestanovili podmienky:
1. eustream a.s. vyjadrenie č. GIS a ITIS 350/2018 z 22.11.2018: predmetná akcia nezasahuje
do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream a.s.
2. SLOVNAFT, a.s. Správa a evidencia nehnuteľného majetku Bratislava, stanovisko č.
62360/2019/143 z 5.2.2019: K stavbe nemáme pripomienky, v území dotknutom území podľa
prílohy sa nenachádzajú stavby vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.
3. TRANSPETROL, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 4201/18-Bu/Le z 23.11.2018: stavba
nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov, nemáme žiadne
pripomienky.
4. NAFTA a.s., odd. Správa pozemkov Bratislava, stanovisko č. 3-1453/OSP/2019/KP
z 5.2.2019: stavba sa nedotýka záujmov spoločnosti, nenachádza sa v rozsahu žiadneho
osobitného územia, ktorého držiteľom je k dnešnému dňu spoločnosť a nezasahuje do oblasti,
kde sú umiestnené zariadenia v správe spoločnosti, ani do nezasahujú ich ochranné, resp.
bezpečnostné pásma.
5. Towercom a.s. vyjadrenie č. 4201/18-Bu/La z 23.11.2018: predmetná akcia nezasahuje do
ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k
danej akcii žiadne pripomienky,
6. Towercom a.s. vyjadrenie č. 9041/2018 z 5.12.2018: spoločnosť vo vami určených lokalitách,
podľa predložených PD, neprevádzkuje žiadne svoje zariadenia, alebo siete. Vami
navrhovaná činnosť v určených oblastiach nevyvolá stret záujmov s činnosťou našej
spoločnosti. K výstavbe, PD, respektíve k úradným konaniam nemáme námietky.
7. Energotel a.s. vyjadrenie č. V014/2020/MR z 04.02.2020: V záujmovom území sa
nenachádzajú inžinierske siete v správe Energotel a.s., nemáme pripomienky k projektovej
dokumentácii ani k danej stavbe.
8. O2 Slovakia s.r.o. vyjadrenie z 23.12.2019: V záujmovom území sa nenachádzajú siete,
objekty a alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii
nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.
9. Orange Slovensko a.s., Michlovský a spol s r.o. vyjadrenie č. KE-2531/2019 z 17.12.2019:
Nedôjde ku stretu PTZ.
10. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. vyjadrenie č. PS/2018/018377
z 06.12.2018: v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe spoločnosti
a preto nemáme pripomienky k pripravovanej stavbe za účelom územného konania.
11. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. vyjadrenie z 29.11.2018: v záujmovom území
nevlastnia ani nespravujú žiadne siete. K umiestneniu stavby nemá žiadne pripomienky.
12. Teplo GGE, prevádzka Snina, vyjadrenie č. SV/18/11/23-1 z 23.11.2018: v záujmovom území
sa z našej strany nenachádzajú žiadne PIS. Z tohto dôvodu nemáme pripomienky
k umiestneniu stavby.
13. Belnet Snina s.r.o. vyjadrenie č. SV002/2019 z 29.1.2020 – nedôjde k styku so SEK.
Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí ktorí v stanovisku uviedli
podmienky sú vo výrokovej časti rozhodnutia.
Stavebnému úradu boli v rámci územného konania predložené všetky požadované doklady,
stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa ust. § 140b stavebného zákona.
Všetky vydané stanoviská boli k veci kladné, resp. neboli záporné ani rozporné. Podmienky zo
stanovísk týkajúce sa umiestnenia stavby, resp. požiadaviek na spracovanie ďalších stupňov
dokumentácie, stavebný úrad zosúladil a zakotvil do výrokovej časti rozhodnutia. Podmienky týkajúce
sa samotnej realizácie stavby, budú predmetom prerokovania v následnom stavebnom konaní a budú
zakotvené do podmienok pre uskutočnenie stavby v stavebnom povolení.
Podmienky, zakotvené v rozhodnutiach, ktoré boli vydané k stavbe podľa osobitných
predpisov, nebolo potrebné zahrnúť do tohto rozhodnutia, nakoľko ich právna účinnosť a záväznosť
pre stavebníka vyplýva priamo z týchto rozhodnutí, vydaných v správnom konaní podľa správneho
poriadku.
V ustanoveniach § 4 ods. 1 písm. c, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, je upravený obsah územného rozhodnutia pre umiestnenie líniových
stavieb podľa ustanovení § 36, ods. 4 stavebného zákona, t.j. líniových stavieb, ak sa týkajú
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rozsiahleho územia. Stavebný úrad v konaní uplatnil túto úpravu a vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia neuvádzal druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ale umiestnil
stavbu popisom územia.
Na základe prerokovania a vyhodnotenia podkladov konania podľa ustanovení § 37 a § 38
stavebného zákona, stavebný úrad posúdil, že návrh zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné
prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnením
predmetnej stavby podľa podmienok pre umiestnenie, zakotvených do výrokovej časti rozhodnutia,
nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti, ani k neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv
a právom chránených záujmov účastníkov konania. Preto stavebný úrad rozhodol vyhovieť návrhu tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ust. §
26 ods. 2 správneho poriadku verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného
rozhodnutia na 15 dní na úradných tabuliach dotknutých obcí a na úradnej tabuli stavebného úradu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasťou tlačeného vyhotovenia rozhodnutia je
vzhľadom na veľký rozsah stavby situácia stavby v mierke 1:50 000. Situácia v mierke 1:10 000 je
zverejnená na web stránke stavebného úradu mesta Sobrance.
V súlade s § 42 ods. 6 stavebného zákona toto rozhodnutie spolu so situáciou stavby v mierke
1:50 000 a situáciou stavby v mierke 1:10 000 bude zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle
stavebného úradu mesta Sobrance od dňa jeho vydania až do dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Poučenie :
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na stavebnom úrade Mesta Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance.
Pre účastníkov konania, ktorým sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou, je dňom
oznámenia posledný 15-ty deň vyvesenia rozhodnutia na úradných tabuliach stavebného úradu
a dotknutých obcí.
V zmysle § 140c ods. 8 a ods. 9 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto
nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad tohto rozhodnutia s
obsahom rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a
začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli stavebného úradu.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Pavol DŽURINA
primátor mesta
Vybavuje : Paško
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Rozhodnutie sa doručuje :
1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
3. Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín
4. Obec Kolonica, Kolonica 118, 067 61 Stakčín
5. Obec Ladomírov, Ladomirov 93, 067 71 Ladomirov
6. Obec Strihovce, Strihovce 60, 067 73 Ubľa
7. Obec Hrabová Roztoka, Hrabová Roztoka 29, 067 73 Ubľa,
8. Obec Ruská Bystrá, Ruská Bystrá 19, 072 64 Podhoroď
9. Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
10. Obec Beňatina, Beňatina 10, 072 64 Podhoroď
11. Obec Choňkovce, Choňkovce 180, 072 63 Choňkovce
12. Obec Koňuš, Koňuš 39, 072 63 Choňkovce
13. Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance
14. Obec Horňa, Horňa 145, 073 01 Sobrance
15. Ostatní účastníci konania – známi a neznámi vlastníci pozemkov a stavieb, ktorých práva by mohli
byť v tomto konaní dotknuté verejnou vyhláškou
16. Zainteresovaná verejnosť – verejnou vyhláškou
17. Po nadobudnutí právoplatnosti: Okresný úrad v Košiciach, Odbor starostlivosti o ŽP, odd. OP

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
18. Po nadobudnutí právoplatnosti: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Rozhodnutie sa zasiela na vedomie:
1

Dopravný úrad SR, Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

2

Dopravný úrad SR, Divízia vnútrozemskej plavby, odb.št.odborného dozoru Košice,
Slnečná 24, 040 01 Košice

3

Dopravný úrad SR, Divízia dráh a dopravy na dráhach Košice, Štefánikova 60, 041 50
Košice, GR odbor Expertízy

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
ŽSR,Generálne riaditeľstvo
NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Slovenská správa ciest, a.s., Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4,
040 01 Košice
Správa a údržba ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01
Košice
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová
5139, 066 01 Humenné (Jesenná 14, 080 01 Prešov)
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS, Partizánska 1057,
069 01 Snina
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie OH, Partizánska 1057,
069 01 Snina
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie OPaK, Partizánska
1057, 069 01 Snina
Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01 Snina
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Mierová 4, 066 01 Humenné
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Mierová 4, 066 01 Humenné
Okresný úrad Humenné, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Kukoreliho 1, 066 01 Humenné
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Regionálny úrad verejného zdravia Humenné, Ul. 26 novembra 1507/2, 066 18
Humenné
Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01
Sobrance
Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01
Sobrance
Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01
Sobrance
Okresný úrad Sobrance, Odbor krízového riadenia, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Okresný úrad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Okresný úrad Michalovce, Odbor pozemkový a lesný , Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
Okresný úrad Michalovce, Odbor pozemkový a lesný , Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
Úrad verejného zdravotníctva SR, hlavný hygienik
Východoslovenská vodárenská spol. a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108,
066 01 Humenné
Východoslovenská vodárenská spol. a.s., závod Košice, Vysokoškolská 1, 042 48
Košice
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice,
Správa povodia Laborca, S.H. Vajanského 3, 071 01 Michalovce
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja SR, námestie slobody 6, P.O.BOX 100,
810 05 Bratislava
ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat, ul. Fra§a Kráľa 1, 071 01 Michalovce
ŠOP SR, Správa NP Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrova 7, 080 01 Prešov
Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Košice, OTS, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
Okresný úrad pre CDaPK Košice (v sídle kraja), Komenského 52, 040 01 Košice
Okresný úrad pre CDaPK Prešov (v sídle kraja), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 042
66 Košice
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, odd. OP a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice

Toto rozhodnutie sa vydáva verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce.
Vyvesené dňa : 06.04.2020
Zvesené dňa

:

Pečiatka, podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie :
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