
Obec Drienica 

Obecný úrad  Drienica 168,  083 01,  Drienica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. 264/2022 - 950/Mt                                                                      V Sabinove, dňa  20.02.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
                                                            (verejná vyhláška) 
 

 

              Dňa 29.11.2022 podal Karol Trenčéni, Haburská 2208/4, 080 06, Prešov návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ,,NN prípojka, 6 x OEZ“ umiestnená na 

pozemkoch KN-C parc. č. 1552/79, 1552/77, 1552/78, 1574/5, 1544/3 a pozemky KN-E parc. 

č. 1014, 995/1  katastrálne územie Drienica. 

 

               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 

 

r o z h o d n u t i e 

 

o umiestnení líniovej stavby: ,,NN prípojka, 6 x OEZ“ umiestnená na pozemkoch KN-C parc. 

č. 1552/79, 1552/77, 1552/78, 1574/5, 1544/3 a pozemky KN-E parc. č. 1014, 995/1  

katastrálne územie Drienica, 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 stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1552/79, 1552/77, 1552/78, 

1574/5, 1544/3 a pozemky KN-E parc. č. 1014, 995/1  katastrálne územie Drienica tak 

ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jakub Mikloš.  

 

2. Účel stavby- vytvoriť potrebné kapacity v distribučnej el. sieti pre nových žiadateľov- 
odberateľov elektrickej energie v danej lokalite. 

 

3. Lokalita navrhovanej líniovej stavby- extravilán obce Drienica. 
 

4. Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia a platným 

územným plánom obce Drienica. 
 

5. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje žiadne 

chránené časti územia a kultúrne pamiatky.                                                                                                     



6. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 

825 11, Bratislava zo dňa 14.09.2022 pod č. TD/NS/0713/2022/Va v ktorom konštatuje: 

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“): 
 

• Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií 

s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D 

 

• Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 

o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

 

• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských 

zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem 

 

• Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník 

je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (Jozef Lukáč, 

email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka 

 

• Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 

siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu 

 

• 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 

 

• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, 

musí byť ihneď ohlásenie SPP-D na tel. č.  0850 111 727, nedodržanie tejto 

povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti 

 

• 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 

pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ poškodením plynárenského zariadenia 

môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 

§ 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo §288 zákona č. 300/2005 

Z. z. Trestný zákon 

 

• V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty  

a pod. 

 

mailto:jozef.lukac@spp-distribucia.sk


• V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských 

zariadení umiestňovať stavby. 
 

7. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Východoslovenská distribučná, a. s., 

Mlynská 31, 042 91, Košice, zo dňa 09.09.2022, pod č. 20144/2022 ktorá konštatuje: S 

predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme: 

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a. s. k žiadosti o pripojenie 

(list č. 19755ú2021, zo dňa 15.11.2021). Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad 

k územnému a stavebnému povoleniu. Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie 

a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.  
 

8. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2022/003707-

002, zo dňa 04.10.2022, ktorý konštatuje: Okresný úrad Sabinov odbor starostlivosti 

o životné prostredie eviduje v danej lokalite žiadosť o výrub drevín. Predmetnú výstavbu 

bude možne realizovať až po posúdení predmetnej žiadosti a doložení stanoviska Štátnej 

ochrany prírody Slovenskej republiky v danej lokalite (Drienica- Lysa). 

 

9. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2022/003565-

002/Št-ŠSOH zo dňa 21.09.2022, ktorý konštatuje: Po preštudovaní predloženej 

projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby 

a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich 

podmienok: 

 

• So stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch 
 

• V prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými 

látkami, je potrebné nakladať s ním ako s nebezpečným odpadom. 

 

• Zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej 

činnosti- na zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na 

úpravu terénu do pôvodného stavu v rámci stavby. Zeminu nevyužitú pri 

vlastnej činnosti odovzdať len organizácii oprávnenej nakladať s odpadom. 

 

• Je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na 

cudzích pozemkoch- zabrániť vzniku divokých skládok z odpadu 

pochádzajúceho z výkopov. 

 

• Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob 

nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou 

o vzniknutých množstvách odpadov. 

 

 
 

10. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2022/003706-



002, zo dňa 04.10.2022, ktorý konštatuje: z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme 

s vydaním územného a následne stavebného povolenia len za predpokladu dodržania 

nasledujúcich podmienok: 

 

• Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, 

aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, pripadne povrchových vôd. 

 

• Okresný úrad Sabinov odbor starostlivosti o životné prostredie eviduje v danej 

lokalite žiadosť o výrub drevín. Predmetnú výstavbu bude možne realizovať až 

po posúdení predmetnej žiadosti o doložení stanoviska Štátnej ochrany prírody 

Slovenskej republiky v danej lokalite (Drienica-Lysa). 

 

11. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2022/003727-

002, zo dňa 06.10.2022, ktorý konštatuje: z hľadiska ochrany ovzdušia dokumentácia 

neuvádza žiadne nové stredné ani veľké zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky 

č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Stavba 

bude dočasným zdrojom prašnosti. Stavebník je povinný realizovať všetky dostupné 

opatrenia na minimalizovanie prašnosti počas stavby. 

 

12. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ PO, pozemkový a lesný odbor, oddelenie 

lesného hospodárstva, Masarykova 10, 080 01, Prešov pod č. OU-SB-OSZP-

2022/050150-002, zo dňa 05.10.2022, ktorý konštatuje: OÚPO PLO OLH súhlasí 

s predloženou žiadosťou MJ projekt, s. r. o., Štúrova 422/11, 082 22, Šarišské Michaľany 

za dodržania nasledovných podmienok, ktoré žiadame splniť pred začatím akýchkoľvek 

terénnych alebo stavebných prác. Žiadateľ po dohode s vlastníkmi a obhospodarovateľom 

lesa urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Drienica, Drienica 369, 083 01, 

Sabinov požiada orgán štátnej správy lesného hospodárstva o ďalšie stanoviská prípadne 

rozhodnutia potrebné k realizácii stavby na lesnom pozemku podľa zákona o lesoch. 

Súčasťou žiadosti potrebných k realizácií stavby je potrebný aj geometrický plán a súhlas 

obhospodarovateľa lesa aj s podmienkami, ktoré budú uvedené v rozhodnutí. Následne 

žiadateľ (spoločnosť ktorá bude realizovať stavbu) požiada o výnimku zo zákazu 

niektorých činnosti v lese podľa § 31 ods. 1 písm. a), d) a g) zákona o lesoch. V priebehu 

realizácie všetkých činností je žiadateľ povinný dodržiavať tieto podmienky: 

 

• V priebehu výstavby a prevádzkovania 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 pozemkoch. 

 

• Stavebník bude v plnom rozsahu prípadné škody, ktoré vznikli alebo vzniknú na 

objekte, ako aj pozemku( z titulu padania lístia, suchých konárov prípadne 

stromov za pôsobnosti vyšších vplyvov- vietor, voda z okolitých porastov). 

 

• Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o lesoch/ zákaz niektorých 

činností/. V prípade potreby udelenia ďalšie výnimky z 31 ods. 1 zákona 

o lesoch požiadať príslušný orgán štátnej správy LH v dostatočnom časovom 

predstihu a s predpísanými náležitosťami a vydanie rozhodnutia. 
 



• 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. n. p. 
 

13. Dodržať podmienky uvedené  Krajského pamiatkového úradu v Prešove, Hlavná 115, 

080 01, Prešov pod č. KPUPO-2022/19945-02/81451/Ju  ktoré vybavil zo dňa 

29.09.2022 ktorí konštatujú: Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov" 

alebo „tunajší úrad") podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a § 140b zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov s ú h l a s í  s vydaním územného rozhodnutia na stavbu podľa 

predloženej  dokumentácie ( zodpovedný projektant Ing. Jakub Mikloš, dátum 

08/2022) na pozemkoch k. ú. Drienica s nasledujúcimi podmienkami: 
 

•    Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 

50/1976 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. 
 

14. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, 

Bratislava zo dňa 18.09.2022 pod č. 6612228971 ktorí konštatujú: 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 

 

• 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. 

 



• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 

•  
 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. 

Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

 

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 

Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 

vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné 

preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

 

• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 

figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. 

r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 

počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 

prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

 

• 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 § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v plátnom 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. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, 

Prešov pod č. 128581/2022/O zo dňa 28.09.2022, ktorá konštatuje: S technickým 

riešením projektovej dokumentácie z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme bez 

pripomienok. 

 

16. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Orange Slovensko, a. s. zo dňa 13.10.2022 

ktorý konštatuje:  
 

• Stavbou nedôjde 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. 

 

• Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/20011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. 

 

• Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených 

plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 

 

• Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky riešiť samostatným 

projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana prekládky 

budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange 

pre investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia. Zahájenie 

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. Rádiokomunikačné stavby Orange 

Slovensko a el. prípojky ku ním sú predmetom toho vyjadrenia  

 

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 

zabezpečíte:  

 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo ma povrchu 

terénu objednať u správcu PTZ 

 

• Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce  

na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ 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 1,0 m                  ( v ochrannom pásme 1,50 m) 

na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. 

 

• Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

 

• Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

 

• Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

 

• Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou. 

 

• Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie( 

zákrytové dosky, fólia, markery) 

 



• Bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 

721 378 

 

• Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami 

 

• Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa 

a správcu PTZ. 

 

• Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 

Orange Slovensko, a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. 

 

17. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., 

Alvincyho č. 14, 040 01, Košice č. 1774/2022 zo dňa 30.08.2022 ktorý konštatuje: 

 

• pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení 

písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s. r. o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo 

mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred 

požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie. 

 

• Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 

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

 

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 

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

zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 

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

telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop, 

 

• preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné prace na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

 

• v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami 

(sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako 

stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091 

 

• odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 

 

• v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sieti (existujúcich telekomunikačných zariadení) 

spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní 

pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy 

pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a 

ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi. 

 

• Zákaz skládok a budovanie zariadení nad trasou UPC 

 

• Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami. Kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 
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• Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC. 

 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti 

UPC na tel. tel. čísle 0911 409830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho 

kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými 

skriňami. 
 

18. Do konania bolo doložené stanovisko O2 Slovakia, s. r. o.  zo dňa 10.04.2017 ktorí 

konštatujú: v  záujmovom území sa nenachádzajú siete alebo zariadenia v správe O2 

Networks s. r. o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

S vydaním ÚR-SP súhlasíme.  
 

19. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Urbárska spoločnosť- pozemkové 

spoločenstvo Drienica, Drienica 369, 083 01, Drienica ktoré konštatuje: Nemáme 

námietky voči vydaniu územného a stavebného povolenia pre stavbu ,,Drienica- Lysá, 

6RCH-NN“, vedenú po parcelách Urbárskej spoločnosti Drienica- pozemkové 

spoločenstvo KN 1014 LV 103, E KN 995/1 LV 861, ktoré obhospodaruje naša 

spoločnosť za dodržania nasledovných podmienok: 

 
• Všetky prípadné potrebné výruby, alebo iné zásahy do pozemku musí stavebník 

vopred písomne požiadať a odsúhlasiť s našou spoločnosťou 
 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

  

           Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 

tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude 

podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 

            Dňa 29.11.2022 podal Karol Trenčéni, Haburská 2208/4, 080 06, Prešov návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ,,NN prípojka, 6 x OEZ“ umiestnená na 

pozemkoch KN-C parc. č. 1552/79, 1552/77, 1552/78, 1574/5, 1544/3 a pozemky KN-E parc. 

č. 1014, 995/1  katastrálne územie Drienica. 

 

            Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania 

a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou č. 264/2022-

950/Mt zo dňa 04.01.2023, ktoré sa konalo dňa  23.01.2023. 

 

           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  23.01.2023 na Obecnom úrade v Drienici zistil, že umiestnenie stavby 

zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. 

  

 

 

 



P o u č e n i e : 

 

 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: 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Verená vyhláška 
 

Na vedomie: 

 

2. Karol Trenčéni, Haburská 2208/4, 080 06, Prešov 

3. Obec Drienica, Drienica 168, 083 01, Drienica 

4. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 47, Bratislava 

5. Urbárska spoločnosť PS Drienica, Drienica 369, 083 01, Drienica 

6. Ing. Jakub Mikloš, Štúrova 422/11, 082 22, Šarišské Michaľany 

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

8. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice 

9. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, 

Sabinov ŠVS 

10. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, 

Sabinov, ŠSOH 

11. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, 

Sabinov, ŠSOO 

12. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, 

Sabinov ŠSOPaK 

13. OÚ PO, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, Masarykova 10, 
080 01, Prešov 

14. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 01, Prešov 

15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvincyho č. 14, 040 01, Košice 

16. Telefonika Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava 

17. Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 09, Bratislava  

18. VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov 

19. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, Bratislava 
 


