Obec Drienica
Obecný úrad Drienica 168, 083 01, Drienica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č. 273/2019 - 889/Mt
V Sabinove, dňa 05.02.2020

ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)
Dňa 24.04.2017 podal Lyžiarsky klub SKI K2 Prešov, Tatranská 37, 080 01,
Prešov na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
„SO 101A VN prípojka 22 kV pre TM- ČS1, TM-ČS2, SO 101C VN prípojka 22 kV pre
TM ČS2, Prevádzkový súbor PS 01 Rozvádzač VN 22kV, SO103 TM-ČS2 Trafostanica
22/0,4 kV“ na pozemkoch KN- E parc. č. 991 katastrálne územie Drienica, pozemkoch KNE parc. č. 661, 649/1, 647, 648 katastrálne územie Olejníkov.
Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil
námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva
rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby: „SO 101A VN prípojka 22 kV pre TM- ČS1, TM-ČS2, SO
101C VN prípojka 22 kV pre TM ČS2, Prevádzkový súbor PS 01 Rozvádzač VN 22kV,
SO103 TM-ČS2 Trafostanica 22/0,4 kV“ na pozemkoch KN- E parc. č. 991 katastrálne
územie Drienica, pozemkoch KN- E parc. č. 661, 649/1, 647, 648 katastrálne územie
Olejníkov tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Líniová „SO 101A VN prípojka 22 kV pre TM- ČS1, TM-ČS2, SO 101C VN
prípojka 22 kV pre TM ČS2, Prevádzkový súbor PS 01 Rozvádzač VN 22kV, SO103
TM-ČS2 Trafostanica 22/0,4 kV“ bude umiestnená na pozemkoch KN- E parc. č. 991
katastrálne územie Drienica, pozemkoch KN- E parc. č. 661, 649/1, 647, 648
katastrálne územie Olejníkov tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing.
Vladimír Adamčák.
2. Účel stavby- vybudovanie el. VN prípojky 22 kV pre SO 101A VN prípojka 22 kV pre
TM- ČS1, TM-ČS2, SO 101C VN prípojka 22 kV pre TM ČS2, Prevádzkový súbor PS
01 Rozvádzač VN 22kV, SO103 TM-ČS2 Trafostanica 22/0,4 kV pre pripojenie el.
energie pre zasnežovanie lyžiarskeho svahu.

3. Lokalita navrhovanej líniovej stavby – líniová stavba je situovaná v extraviláne obce
Drienica a Olejníkov.
4. Záujmové územie stavby je svahovité. Nadmorská výška terénu sa pohybuje
v rozmedzí 930- 800 m.n.m.
5. Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia.
6. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje
žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky.
7. Stavba pozostáva z:
SO 101A VN prípojka 22 kV pre TM ČS- 1 TM- ČS2:
Napojenie VN prípojky pre TM- ČS1 a TM-ČS2 je navrhované s existujúceho
nadzemného vedenia VN322 z existujúceho podperného bodu VN322_PL1_66. Na
tomto podpernom bode je aj odbočenie cez zvislý odpínač k existujúcej transformačnej
stanici TS064 L.V na Lysej. Káble 3x20-NA2XS2Y 1 x 70RM/16 uložiť v zemi po celej
ich dĺžke trasy od PB VN322_PL1_66 až VN rozvádzač VNR 3K v káblovej chráničke
HDPE 160 ohybnej vlnitej, v trojuholníku v tesnom zoskupení zviazanými PVC
páskami. Hĺbka uloženia kábla minimálne 100 (horný povrch kábla od terénu). Vedenie
projektovanej VN prípojky pre TM-ČS1 a TM- ČS2 bude ukončené v projektovanom
VN rozvádzači VNR-3K (rieši OS 01 VN rozvádzač 22kV-distribúcia). Nad káblami
položiť výstražnú fóliu a ochranu proti mechanickému poškodeniu platne KAD300.
SO 101C VN prípojka 22kV pre TM-ČS2
Napojenie projektovaných transformačných staníc TM- ČS1 a TM-ČS 2 je
z projektovaného VN rozvádzača VNR 3K (rieši PS 01 Rozvádzač VN 22 kVdistribúcia). VN prípojka pre transfomačnú stanicu TM- ČS1 aj pre transformačnú
stanicu sú navrhhnuté káblami 3 x 20-NA2XS2Y 1x70 RM/16 uloženými v zemi
v káblových chráničkach ohybných vlnitých HDPE 160 v trojuholníku v tesnom
zoskúpení zviazanými PVC páskami. Hĺbka uloženia kábla minimálne 100 cm(horný
povrch kábla od terénu). Nad káblami položiť výstražnú fóliu a ochranu proti
mechanickému poškodeniu platne KAD300. Káble VN prípojok pre tranformačné
stanice TM ČS1, TM-ČS2 ukončiť v rozvádzači VNR 3K káblovými adaptérmi Tkonektormi, tienený, odpojiteľný T- pripojovací systém na pripojenie jednožilových
VN káblov prierezu 25-70mm2 s polymérovou izoláciou TYCO, typ MVT0-5121- ML1-13-SK03, 25-70. V skrini VN rozvádzačoch transfomačných staníc TM-ČS1, TMČS2 káble VN prípojok ukončiť na VN poiskových spodkoch káblovými vnútornými
zmršťovacími koncovkami násuvnými MVTI-5131-ML-1-13-SK-70 vrátane
skrutkového káblového oka s otvorom pre pripojenie skrutkou M12 (M 10).
PS 01 Rozvádzač VN 22kV- distribúcia
Prevádzkový súbor PS 01 Rozvádzač VN 22 kV- distribúcia rieši výstavbu
kompaktného VN rozvádzača VNR1 4K. Zostava VN rozvádzača 22kV je navrhnutá
z typovej rady Schneider Electric, typ EH8 FBX/25-16/C-C-C-C a osadené
v betónovom skelete. Rozvádzač VN 22 kV je kompaktný, v ktorom všetky aktívne
časti sú umiestnené v hermeticky uzatvorenej nádobe z ušľachtilej ocele a naplnená
plynom SF6. Ako betónový skelet je navrhnutá betónová bloková spínacia stanica
polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8-Box, elektroharamia.

SO 103 TM –ČS2 Trafostanica 22/0,4 kV
Jedná sa o transformačnú stanicu 22/0,4 kV s vonkajším ovládaním pre napojenie
technológie čerpacej stanice pri potoku Ľutinka pre zasnežovanie areálu Lysá.
Transformačná stanica bude napojená elektrickou VN prípojkou 22 kV
z projektovaného VN rozvádzača (rieši PS 01 Rozvádzač VN 22kV- distribúcia
samostatnou káblovou prípojkou.
8. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový
systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného
súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení
stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť.
9. Najneskôr do stavebného konania je stavebník povinný preukázať vzťah k dotknutým
pozemkom.
10. Do konania bolo doložené stanovisko Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný
odbor, Masarykova 10, 080 01, Prešov pod č. OU-PO-PLO-2019/055850-2/ŠI zo dňa
18.11.2019 ktorý konštatuje: Umiestnením stavby na parcele E KN č. 649/1
v katastralnom území Olejníkov nabude mať negatívny vplyv na stav okolitého lesného
pozemku a porastu a na hospodárenie v ňom. Na základe uvedeného OÚ PLO súhlasí
s umiestnením stavby na parcele E-KN č. 649/1 v katastrálnom území Olejníkov podľa
predloženej projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:
•

V priebehu výstavby a prevádzkovanie stavby zabezpečiť dôslednú ochranu
okolitých lesných pozemkov pred poškodením podľa ustanovenia § 5 zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v z. n. p. a vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku
škôd na okolitých lesných pozemkoch.

•

Staveník bude v plnom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vznikli alebo
vzniknú na objekte, ako aj pozemku ( z titulu podania lístia, súchých konárov
prípadne stromov za pôsobnosti vyšších vplyvov- vietor, voda z okolitých
porastov), nebude si nárokovať odstránenie škôd, ani na vrátenie nákladov
spojených s prípadným odstránením stromov a konárov rozzširujúcim sa
prirodzeným spôsobom od okraja porastov.

•

Dôsledne dodržať ustanovenia § 31 ods. 1 (zákaz niektorých činností) zákona
o lesoch.

•

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o lesoch ak na zaistenie bezpečnosti
osôb a majetku bude zo strany majiteľa nehnuteľnosti vyžadovaná zmena
v spôsobe hospodárenia na priľahlých lesných pozemkoch tak len za
predpokladu vyplatenia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 35
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z. z. p.

•

Obhospodarovateľ lesných dielcov č. 243, 245 B a pozemkoch tvorby a ochrany
prírodného prostredia kde bude výstavba a stavba umiestnená podpísal so
žiadateľom dňa 19.03.2019 nájomnú zmluvu v ktorej sú uvedené všetky
podmienky nájmu. Podmienky nájmu musia byť dodržané.

11. Do konania bolo doložené rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad Prešov, Pozemkový
a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01, Prešov zo dňa 19.11.2019 pod č. OÚ- POPLO-2019/055946-2/ŠI v ktorom rozhodol: Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný
odbor (OÚ PO PLO) ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa §
56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z. n. p. (ďalej
len zákon o lesoch“) na základe žiadosti lyžiarskeho klubu SKI K2 Prešov, Tatranská
37, 080 01, Prešov doručenej dňa 21.10.2019 podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v z.n.p. vydáva toto rozhodnutie: I. Oú PO, Plo rozhodujúc podľa §
7 ods. 1 písm. b) a v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
v z.n.p. dočasne vyníma na obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2020 lesné pozemky
z dôvodu, výstavby VN prípojky 22 kV pre TM- ČS2. z nasledujúcimi podmienkami:
•

Zabezpečiť v spolupráci s obhospodarovateľmi lesných pozemkov vytýčenie
a stabilizáciu hraníc dočasného záberu lesných pozemkov drevenými kolíkmi
natretými na červeno pred začatím odlesňovania, tak aby boli znaky v teréne
zreteľné a identifikovateľné počas celej doby vykonávania stavebných prác.

•

V priebehu výstavby a prevádzkovania stavby zabezpečiť dôslednú ochranu
okolitých lesných pozemkov pre poškodením podľa § 5 zákona č. 326/2005 Z.
z. o lesoch v z.n.p. a vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na okolitých
lesných pozemkoch. V prípade potreby ďalšieho trvalého resp. dočasného
záberu lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov požiadať príslušný orgán
štátnej správy lesného hospodárstva (OŠS LH) v dostatočnom časovom
predstihu a s predpísanými náležitosťami o vydanie rozhodnutia.

•

Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v z.n.p. (zákaz niektorých činností). Výnimku z uvedených zákazov
primerane podľa potreby udeľuje po súhlase vlastníka, alebo správcu lesného
pozemku príslušný OŠS LH.

•

V lokalitách trasy stavby s rizikom podania stromov, gravitačného zosuvu skál,
zeminy stromov a pod., vykonať také technické opatrenia, ktoré podľa § 33
zákona o lesoch zaistia bezpečnosť osôb a majetku nielen počas stavby, ale aj
počas jej prevádzky.

•

Zabezpečiť účelné využitie skrývky kultúrnych vrstiev lesnej pôdy z dotknutých
plôch.

•

Po skončení dočasného vyňatia lesných pozemkov vykonať technickú
a biologickú rekultiváciu na dotknutých plochách.

12. s vydaním územného rozhodnutia súhlasia za dodržania nasl. podmienok:
•

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti,
je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: ŠPP- distribúcia a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,825
11, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).

•

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m , alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

•

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D (p. Marcel Šálka, tel. č.
+42155242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

•

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení,
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

•

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

•

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2
m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade
s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení
výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

•

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník
povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka.

•

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje
vydané povolenie SPP-D.

•

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.

•

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť
do novej úrovne terénu.

•

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia,
musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.

•

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia
plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu ( SOI),
ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom
pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
sankciu vo výške 300 až 150 000 eur.

•

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä
TPP 702 01, TPP 702 02.

•

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských
zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

•

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení
s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

•

V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona
o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty,
trvalé porasty a pod.

13. Do konania bolo doložené stanovisko Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská
31, 042 91, Košice, zo dňa 27.08.2019, pod č. 15727/2019 ktorí konštatujú, že
v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú
nadzemné NN a VN ( do 35 KV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste a
trafostanica(TS), zároveň upozorňujú aby boli dodržané nasledujúce podmienky:
•

Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku.

•

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od
krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane

•
•
•

pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7m
pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m
pre zavesené káblové vedenie 1m
b) od 35kV do 110kV vrátane 15m

•

v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod
elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo
vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou
izoláciou
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie
a spoľahlivosť prevádzky sústavy

a bezpečnosť

•

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného
vedenia.

•

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel
umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov ( bezlesie) so šírkou 4m
po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného
bodu.

•

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola
porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená
uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia
žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

•

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť
je 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej
a zabezpečovacej techniky

•

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad
týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) Zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať
osobitne ťažké mechanizmy.
b) Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie,
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému
vedeniu.
•

Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov
zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu:
skripko_stefansds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311- Ing. Štefan Škripko,
alebo stolicny_petersds.sk, tel. 055 610 2213, 0918 248 563- Ing. Peter
stoličný.

•

V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečné nutné zaistiť naše vedenie proti
vzniku previsu.

•

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

•

Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi
sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005
Zmena a) tab. 1,2.

•

Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s.
žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole
nepoškodenosti vedenia.

•

Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti:
055/610 2997

•

Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN
podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľny
terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el.
káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050,
STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

•

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými
zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s. ,prostredníctvom, ktorých sú
napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

14. Do konania bolo doložené stanovisko Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817,
Bratislava zo dňa 29.11.2019 pod č. 6611933176 ktorý konštatuje: nedôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácii ( ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a.
s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
•

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.

•

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.

•

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho
zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telecom, a.
s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí ( najneskôr pred spracovávaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telecom, a .s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sietí-Danka Chovanová, danka.chovanovaelekom.sk, +421
51 7711551

•

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.

•

V prípade ak vami definovanou území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a. s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

•

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.

•

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následne realizácie
výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom,
a. s.

•

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.

15. Do konania bolo doložené stanovisko VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov
pod č. 62171/2019/O zo dňa 18.07.2019, ktorá konštatuje: V záujmovej oblasti K.ú.
Drienica nie sú trasované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe
našej spoločnosti VVS, a.s. Košice, závod Prešov. V obci Olejníkov naša spoločnosť
neprevádzkuje verejný vodovod ani kanalizáciu (ak je vybudovaná).
16. Do konania bolo doložené stanovisko Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11,
Bratislava pod č. TD/EX/0793/2019/Po zo dňa 16.07.2019, ktorá konštatuje:
V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.
17. Do konania bolo doložené stanovisko Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08,
Bratislava zo dňa 01.08.2019 ktorí konštatujú: pre vyznačené záujmové územie sa
nachádzajú podzemné vedenia siete elektronických komunikácii (ďalej len SEK)
spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
•

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011
Z.z.) a zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z.
o ochrane proti rušeniu.

•

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo
vyjadrení, v prípade zmeny vyznačenej záujmovej oblasti, dôvodu žiadosti, účelu
žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.

•

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.

•

Ak staveník alebo ním poverená osoba zistí, že môže dôjsť ku kolízii so SEK
alebo dôjde k zásahu do ochranného pásma, je povinný pred realizáciou
výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK u nášho dodávateľa:
Ericsoon, Opatovská cesta 2587/14, 040 01, Košice, Slovakia, email: ladislav.
Mickoricssom.com, kontakt: +421 905 012 517

•

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené
body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK

•

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

18. Do konania bolo doložené stanovisko Mychlovsky, spol s.r.o., Letná 796/9, 921 01,
Piešťany zo dňa 29.07.2019 ktorý konštatuje: Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09, Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené
ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky
rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej
potrebe pri vytýčení trasy. Prei projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN
736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z. z.
o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu
mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ
a prekládky trasy siešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budu realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a ,,Zmluvy
o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.
Zahajenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
•

Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

•

Radiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú
predmetom toho vyjadrenia. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť
ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné
ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečite:

•

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na
povrchu terénu objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej trasy si prevedie
objednavateľ farbou alebo kolíkmi

•

Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné
práce na možnú polohovú odchýlku +-30cm skutočného uloženia PZTZ od
vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne

nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m
(v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
•

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu

•

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ

•

Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

•

Aby odkryté časti boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu
a poškodeniu nepovolanou osobou

•

Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie
a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

•

Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77320 21, mob:
0907 721 378

•

Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom
na to, že nezodpovedáme za zmenypriestorového uloženia PTZ vykonané bez
nášho vedomie).

•

Pred záhrnom obnažených miest prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde
bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienokvyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu PTZ.

19. Do konania bolo doložené stanovisko EIC engineering inspection company s. r. o.,
Volgogradská 8921/13, 080 01, Prešov pod č. S2019/02008/EIC IO/EZzo dňa
26.08.2019 v ktorom konštatuje: EIC inšpekčný orgán typu ,,A“ po posúdení
predloženej dokumentácie v súlade s § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v platnom znení,
vydáva odborné stanovisko, že dokumentácia slňa požiadavky bezpečnosti technických
zariadení.
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí
dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude
podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
Odôvodnenie
Dňa 24.04.2017 podal Lyžiarsky klub SKI K2 Prešov, Tatranská 37, 080 01, Prešov
na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „SO 101A VN
prípojka 22 kV pre TM- ČS1, TM-ČS2, SO 101C VN prípojka 22 kV pre TM ČS2,
Prevádzkový súbor PS 01 Rozvádzač VN 22kV, SO103 TM-ČS2 Trafostanica 22/0,4 kV“
na pozemkoch KN- E parc. č. 991 katastrálne územie Drienica, pozemkoch KN- E parc. č.
661, 649/1, 647, 648 katastrálne územie Olejníkov.

Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania
a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou pod. č.
273/2019-889/Mt zo dňa 16.12.2019 ktoré sa konalo dňa 07.01.2020.
Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil
námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov z ústneho pojednávania,
ktoré sa konalo dňa 07.01.2020 na Obecnom úrade v Drienici podľa § 39 a § 39a stavebného
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Obecnom úrade v Drienici. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. Igor Birčák
starosta obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce:
Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka, podpis:

