
 

 

Zn.: 2980/2022/038 
Vybavuje: Ing. Ferencková 
tel.: 0910 487 333 
email: su@podolinec.eu 

  Podolínec 26.05.2022 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE  
verejná vyhláška  

 

Dňa 08.04.2022 podal navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361, v zastúpení Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132, v zastúpení EL 
PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44104944, žiadosť o vydanie rozhodnutia 
o umiestnení verejnoprospešnej líniovej inžinierskej stavby „Podolínec, IBV Krížava, 14 RD – VN, TS, NN“ na 
pozemkoch parc. č. KN-C 1126/1, 1125/1, 1125/25, 1125/35, 1125/37, 1125/39, 1125/41, 1125/43, 1125/45, 
1125/47, 1125/27, 6021, 1125/28, 4190, 4189/1, 5969,  k.ú. Podolínec. 

Mesto Podolínec, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, podľa 
čl. I, § 2, ods. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov  posúdil návrh podľa § 37 a 38  stavebného 
zákona. Na základe tohto posúdenia, podľa § 39a) stavebného zákona vydáva    

rozhodnuti e  o  umi estnení  l í n i ovej  vere j noprospešnej  
i nž i ni erskej   s tavby   

        „Podolínec, IBV Krížava, 14 RD – VN, TS, NN“ 

na pozemkoch parc. č. KN-C 1126/1, 1125/1, 1125/25, 1125/35, 1125/37, 1125/39, 1125/41, 1125/43, 1125/45, 
1125/47, 1125/27, 6021, 1125/28, 4190, 4189/1, 5969, v k.ú. Podolínec, podľa výpisu parciel k jednotlivým 
objektom, z dokumentácie pre územné konanie, a výkresov č. 02 situácie z jednotlivých objektov, pre navrhovateľa 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, v zastúpení Mesto Podolínec, 
Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132, v zastúpení EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44104944. 

I. Účel a popis stavby: 

 Predmetom stavby je zriadenie novej kioskovej trafostanice slúžiacej pre zásobovanie elektrickou 
energiou predmetnej  IBV osadenej na verejných priestranstvách IBV a odberné elektrické zariadenia pre jednotlivé 
novostavby rodinných domov.. Trafostanica bude napájaná nadzemným a podzemným vedením VN odbočujúceho 
z existujúceho nadzemného VN vedenia VN 220 na existujúcom podpernom bode V220_136 cez navrhovaný zvislý 
úsekový odpínač. V navrhovanej IBV bude zriadený NN distribučný rozvod vyhotovený káblom NAYY-J 4x 150 
uloženým v zemi a slučkovaný v rozpojovacích skriniach slúžiacich pre odbočenie odberných elektrických zariadení, 
ktoré budú vyhotovené káblami NAYY-J 4 x 25 ukončenými v navrhovaných pilierových elektromerových 
rozvádzačoch osadených na verejne prístupných miestach. V trase VN a NN distribučného rozvodu uloženého 
v zemi  bude položená chránička pre optické káblové vedenie.  

Členenie stavby: 

Stavebné objekty: 
SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody 
PS 01 Trafostanica  
 

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a, ods. 2 stavebného zákona 
určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie,  ktorú 
vypracoval  Ing. Peter Kentoš, EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou, č. a. 6326*A2.   

2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia § 47, 48 a 49 stavebného zákona, príslušné technické normy 
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a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z.  

3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona, vzťahujúce sa ku 
stavbe. 

4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

5. Stavba je charakterizovaná ako verejnoprospešná stavba. 
 

6. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov: 
 

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie č. 2021/21524-4/87810/Ha, zo dňa 22. 
októbra 2021: 
- 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. 

Okresný Úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie z hľadiska odpadového 
hospodárstva č. OU-SL-OSZP-2021/007956-002 zo dňa 28. 10. 2021: 
- z hľadiska odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm b, bod 1, 2/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
nemajú k predloženej projektovej dokumentácii pripomienky, 
- upozorňujú, že so stavebným odpadom, vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je potrebné 
nakladať v zmysle § 77 ods. 1. 2) zákona o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužité ponúknuť inému na zhotovenie, resp. 
zneškodnenie), viesť jeho evidenciu (podľa prílohy č. 1/ Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému 
úradu, 
- zároveň si bude stavebník a zhotoviteľ plniť všetky povinnosti podľa platného schváleného Všeobecného 
záväzného nariadenia mesta Podolínec o nakladaní s odpadmi, 
- vrámci kolaudačného konania, resp. pred kolaudáciou stavby je stavebník povinný požiadať  Okresný úrad Stará 
Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie ku kolaudácii v zmysle § 99 os. 1 prím. b, bod.5/ zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a doložiť a preukázať potrebnými dokladmi (kópia právoplatného stavebného povolenia, 
potvrdenia o prevzatí odpadu do zberne, na skládku a pod.), akým spôsobom bolo naložené s uvedenými 
stavebnými odpadmi. 
 
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik – vyjadrenie č. CS SVP OZ KE 4564/2021/2, zo dňa 03. 12. 2021 
- začiatok stavebných prác požadujeme oznámiť správe našej organizácie písomne min. 5 dní vopred; 
- akýkoľvek materiál je zakázane umiestňovať na svahy a do koryta uvedeného vodného toku a tým znižovať jeho 
prietočnosť; 
- v prípade narušenia svahov koryta, budeme požadovať ich nápravu do pôvodného stavu v pôvodnom type 
opevnenia; 
- ku kolaudačnému konaniu požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie. 
 

Slovak Telekom, a. s., - vyjadrenie č. 6612136114 zo dňa 03.12.2021: 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách, 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 kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje od ochranného 
pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845. 

- 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. 
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- Upozorňujú žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení.  

- V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť 
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. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo 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 upozorňujú žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: https//www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch 
týždňov od podania objednávky. 

- 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. 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. 

V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje 
do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný 
zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej 

odsúhlasenie. V uvedenej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný 
partner SPOJSTAV, spol. s. r. o. 

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – vyjadrenie č. 25834/2021 zo dňa 03. 11. 2021: 
- pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného/ 

kanalizačného potrubia na obidve strany: 

a) 1,5 m pri verejnom vodovode/kanalizácii do priemeru 500 mm 

b) 2,5 m pri verejnom vodovode/kanalizácii nad priemer 500 mm 

- v prípade, že z vážnych dôvodov nebude možné dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona, požadujeme dodržať 

min. vzdialenosť v zmysle priestorovej normy  nasledovne: osadenie podperných bodov a uloženie navrhovaného 

podzemného  vedenia 40 cm od osi potrubia na obidve strany v úrovni jestvujúceho vodovodného potrubia, 

- pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do pevnej chráničky, vzdialenosť podľa STN 73 6005 – 40 cm 

vertikálne pod vodovodným potrubím, výkop realizovať ručne,  

- verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je možné v teréne vytýčiť pracovníkmi PVPS, a. s. na základe objednávky 

a dohodnutia termínu so správcom siete. 
 

Vyjadrenie SPP-D, a. s., číslo TD/NS/0755/2021/Gá, zo dňa 08. 11. 2021– nakoľko dôjde do styku s VTL plynovodom 
DN 100 PN 2,5 MPa, STL, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok: 
- pred realizáciou zemných prác 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 sídle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk)  

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné 
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 
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 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
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- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 
nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej 
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, 
za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu 
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je 
stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre 
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. 
pretláčacieho) zariadenia, pričom  technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto 
stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu nie je 
možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, 
stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 
podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti 
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@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, 

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

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich 
odkrytia proti poškodeniu,  

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení osadiť do nove úroveň terénu, 

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

- 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 702 02, 70 201, 702 
10, 906 01, 

- 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 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., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete 
v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

 
Východoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie č. 11944/2021/ zo dňa 15. 07. 2021: 
- pre existujúce NN vedenie tohto času napájané z “TS08988-0004 Plynoregulačka Podolínec“ žiadame po 
presmerovaní z novej TS navrhnúť nové istenie a zakresliť celú existujúcu NN sieť do jednopólovej schémy, 
- navrhované prípojkové skrine SPP10 v PD žiadame nahradiť istiacimi skriňami s väčším počtom poistkových 
odpínačov pre napojenie odberov napr. SR6 2/5, 



Zn.: 2980/2022/038 

 

5 

 

- v trase existujúceho káblového vedenia NN od istiacej skrine SR-R0988-00014 smerom k TS je umiestnená 
novopostavená prípojková skriňa SPP10-R0988-000173, v PD doplniť, 
- za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného 
zákona uvedený projektant, 
Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným 
elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvarom 
Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s. 
Dôležité upozornenia: 
- pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia – 

„MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný 

uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a. s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je 

ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné  zmluvy (zmluva o dodávke 

elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu 

s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta 

– v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy, 

- pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a. 

s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom 

elektriny, 

- dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a. s. uzatvára 

spoločnosť VSD, a. s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného 

elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti 

(napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti, 

- podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej 

rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je 

určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník 

poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na 

ktoromkoľvek Klientskom centre (KC), 

- zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový 

poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., 

- vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na 

základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomné požiadať pred uplynutím 

doby jeho platnosti. 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad musel 
rozhodnúť. 

Odôvodnenie:  
Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, v zastúpení 

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132, v zastúpení EL PRO KAN s.r.o., M. R. 
Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44104944, podal dňa 08.04.2022 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení verejnoprospešnej líniovej inžinierskej stavby „Podolínec, IBV Krížava, 14 RD – VN, TS, 
NN“ na pozemkoch  KN-C 1126/1, 1125/1, 1125/25, 1125/35, 1125/37, 1125/39, 1125/41, 1125/43, 1125/45, 
1125/47, 1125/27, 6021, 1125/28, 4190, 4189/1, 5969,v k.ú. Podolínec.  

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou z dôvodu, že ide o inžiniersku líniovú stavbu a z 
dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, a nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na 02.05.2022. Účastníci konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si 
môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr podané námietky podľa § 61odst. 3 stavebného 
zákona stavebný úrad neprihliadne. Podľa § 36 odst. 3 stavebného zákona ak ostatné dotknuté orgány štátnej 
správy v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie 
lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
Návrh bol posúdený podľa § 37 a 38 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá 

http://www.vsds.sk/
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hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a nie je v rozpore s verejnými záujmami. Navrhovaná stavba je 
charakterizovaná ako verejnoprospešná a jej umiestnenie vyhovuje príslušným ustanoveniam §§ 43d, 43e a 47 
stavebného zákona, a zároveň je v súlade s územným plánom Mesta Podolínec.  

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol doložený v súlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 
dokumentáciou pre územné rozhodnutie vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Petrom Kentošom, EL 
PRO KAN, s.r.o., dokladom o zaplatení správneho poplatku, splnomocneniami na zastupovanie, vyjadreniami 
dotknutých orgánov, zmluvami o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom, na ktorých sa bude 
nachádzať stavba. 

K umiestneniu stavby boli doložené tieto vyjadrenia a stanoviská: 
▪ stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku č. SEMaI-42-1319/2021 zo dňa 29.10.2021 
▪ stanovisko Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Odd. telekomunikačných služieb, č. CPPO-OTS-

2021/002790-370 zo dňa 22.10.2021 
▪ stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL1-2021/000331-

004 zo dňa 20.10.2021, 
▪ rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2021/21524-4/87810/Ha zo dňa 22. 10. 2021 
▪ stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia 

Dunajca a Popradu, č. CS SVP KE 4564/2021/2 zo dňa 03.12.2021 
▪ vyjadrenie Okresného úradu Stará Ľubovňa, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SL-OSZP-

2021/007956-002 zo dňa 28.10.2021, č. OU-SL-OSZP-2021/008195-002 zo dňa 03.11.2021, č. OU-SL-OSZP-
2021/008170-002 zo dňa 03.11.2021, č. OU-SL-OSZP-2021/008222-002 zo dňa 03.11.2021 

▪ vyjadrenie VSD, a.s., č. 11944/2021/ zo dňa 15.07.2021 
▪ vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612131634 zo dňa21.10.2021 
▪ stanovisko PVPS, a.s. č. 25834/2021 zo dňa 03. 11. 2021,  
▪ vyjadrenie SPP-D, a.s., č. TD/NS/0755/2021/ Gá zo dňa 08.11. 2021  
▪ vyjadrenie MICHLOVSKÝ, s.r.o./Orange Slovensko a.s., č. KE-2288/2021 zo dňa 27. 10. 2021 
▪ vyjadrenie UPC BRADBAND s.r.o., č. 1691/2021 zo dňa 15.10.2021, 
▪ vyjadrenie ANTIK telecom s.r.o., č. 1212/10/2021 zo dňa 18.11.2021 

 

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach  boli zohľadnené 
v čl. II bode 6)  podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 
umiestneniu stavby v súlade s platnými predpismi, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40, ods.1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa, 
keď nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

 

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 tunajšom stavebnom úrade mesta Podolínec, 
Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 
súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Jaroslav Seman 

          primátor mesta 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst.4 zákona č.50/1976 Zb. v zn. neskorších 
predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec (na internetovej stránke). 

 

Vyvesené dňa :    27.05.2022                                          Zvesené dňa :  11.06.2022 
 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý  zabezpečil vyvesenie a zvesenie vyhlášky: 
 

stavebný úrad mesta Podolínec 
Ing. Jaroslava Ferencková 

 
 
 
Na vedomie: 

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 11, Košice  
2. Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec - splnomocnenec 
3. EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01  Vranov nad Topľou – projektant, splnomocnenec 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
6. TOMAK, s. r. o., Hliník 28, 065 03 Podolínec 
7. vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich – lokalita Krížava 
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
9. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa,  
10. Okresný úrad, odbor pozemkový  a lesný, Nám. Gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna  4, 064 01 Stará Ľubovňa 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  
13. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 
14. Slovak Telekom a. s., Mlynské, 817 62 Bratislava 15 
15. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 
16. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 


