OBEC CERNINA, 090 16 CERNINA
Číslo: 141/2021-227
Svidník, dňa 25.10.2021
Vybavuje:
Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík
poverená výkonom stavebnej správy pre obec Cernina.

Vec:

Návrh Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v tom čase
zastúpený esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov na vydanie územného
rozhodnutia líniovej stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“ v obvode dvoch
katastrálnych území Cernina a Rovné.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v tom čase
zastúpený esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov podala dňa 23.08.2021 obci Cernina,
ako príslušnému stavebnému úradu, určená Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“
na pozemkoch C-KN parc. č. 134/2, 151/2 a pozemkoch E-KN parc. č. 2366, 2365, 2364,
2363, 2362, 2361, 2360 a 4050 v k. ú. obce Cernina a pozemkoch E-KN parc. č. 1092,
1093/1, 1093/2, 2770, 981, 980, 979, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 968, 967,
966, 965, 964/2, 964/1, 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 954, 954/2, 953/2 v k.ú.
Rovné.
Obec Cernina, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len
stavebný zákon) posúdila predložený návrh podľa §35 až 38 stavebného zákona, zosúladila
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia
účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia podľa §39 stavebného zákona a §4 vyhl. Č. 453/ 2000 Z.z.
vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby
o umiestnení stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“ na pozemkoch C-KN
parc. č. 134/2, 151/2 a pozemkoch E-KN parc. č. 2366, 2365, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360
a 4050 v k. ú. obce Cernina a pozemkoch E-KN parc. č. 1092, 1093/1, 1093/2, 2770, 981,
980, 979, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 968, 967, 966, 965, 964/2, 964/1, 963,
962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 954, 954/2, 953/2 v k.ú. Rovné, ako je to zakreslené
v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia.
Popis stavby:
Týmto rozhodnutím sa umiestňuje verejná telekomunikačná sieť novej generácie
(ďalej len „VTS NG“). Projektová dokumentácia „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“ rieši
výstavbu „VTS NG“ prostredníctvom HDPE rúr, resp. MULTIRÚR – mikrotrubičkového
systému do ktorého sa zafúknu optické káble, resp. zväzky optických vlákien. Vyššie uvedené
vedenia budú uložené vo výkopoch v zemi s tým, že vedenia idúce popod miestnu
komunikáciu budú realizované riadeným pretláčaním. Optické vedenia budú ukončené
v objektoch malým rozvádzačom pre optické vedenia. HDPE rúrky a MULTIRÚRY,
v ktorých bude zafúknuté optické vedenie budú mimo križovania uložené v zemi, v ryhe šírky
50cm a hĺbky minimálne 50 cm, so zakrytím výstražnou fóliou resp. ochrannou výstražnou

PE platňou. Pri križovaní trasy so spevnenými plochami sú rúrky uložené v ryhe šírky 50 cm
a hĺbky minimálne 100 cm. Skutočná trasa po realizácii bude vytýčená a zakreslená do
dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Charakter stavby: líniová stavba
Miesto stavby: katastrálne územie Rovné a Cernina
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
-

polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Stavba VTS NG bude umiestnená na uvedených pozemkoch podľa výkresu situácie
umiestnenia stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
-

požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pasiem:

Pri príprave a realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať ochranné pásma NN
vedenia a ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení vyplývajúce
z STN 73 6005 a z požiadaviek ich správcov. Stavba sa dotýka ochranného pásma štátnej
cesty PSK III. triedy. V projekte stavby budú požiadavky vyplývajúce z týchto pasiem
akceptované podľa písomných podmienok orgánov a organizácií, ktoré tieto záujmy chránia.
-

napojenie na komunikačnú sieť:

Počas realizácie ako aj trvalo pre potreby údržby bude stavba sprístupnená z priľahlej
štátnej cesty PSK III. triedy. Stavebník je povinný vykonať náležité opatrenia na zamedzenie
nadmerného znečistenia alebo neodôvodneného poškodenia štátnej cesty počas realizácia
stavby a na zabezpečenie bezpečnej plynulej premávky na nich.
-

požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
a zo STN:

Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavby v zmysle §43 a všeobecné
technické požiadavky v zmysle §47 stavebného zákona, ako aj požiadavky príslušných stavby
sa týkajúcich predpisov a noriem. Vo vzťahu k jestv. inžinierskym sieťam musia byť
dodržané ustanovenia STN týkajúce sa umiestnenia stavby. Stavba okrem toho musí spĺňať aj
požiadavky príslušných legislatívnych predpisov týkajúcich sa ochrany prírody, ochrany vôd
a ochrany PPF, ako aj požiadavky predpisov týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti, hygienickej
starostlivosti a bezpečnosti pri práci. Stavbou dotknuté pozemky budú bezodkladne po
ukončení jednotlivých úsekov uvedené do pôvodného stavu.
Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné
nehnuteľnosti, nevyhnutné obmedzenia práv k ním musí byť minimalizované na najkratšiu
možnú dobu a s vlastníkmi min. 15 dní vopred dohodnuté. Nevyhnutné vstupy na susedné
pozemky vyvolané realizáciou stavby sú podmienené súhlasom ich vlastníkov.
-

požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej
správy:

OÚ Svidník – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č.
2021/003651-006 zo dňa 23.08.2021:
 multirúry podzemného telekomunikačného vedenia v cestných ochranných pásmach
ciest III/3523 v jej kumulatívnom staničení cca km 19,964 až km 20,254 po pravej
strane v smere jej orientácie (Kurimka-Š. Štiavnik) a III/3518 v jej kumulatívnom
staničení cca km 1,805 až km 1,823 po pravej strane v smere jej orientácie (rázc.
Lipová-Cernina) uložiť v min. vzdialenosti 2,0 m od priľahlej hrany nespevnenej
krajnice


























trasu optického vedenia po jeho uložení vhodným spôsobom označiť tak, aby ho
správca ciest pri udržiavacích prácach nepoškodil
rešpektovať dotknuté úseky ciest, ich súčasti a odvodnenie
akýkoľvek iný zásah do cestného telesa je žiadateľ povinný vopred prerokovať so
správcom cesty
počas stavebno-montážnych prác neskladovať na vozovke stavebný materiál a zeminu
z výkopov, ktoré musia byt’ riadne označené a zabezpečené proti prípadnému pádu
osôb; v prípade znečistenia vozovky závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť
stavebník zodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri vyhotovovaní stavby na telese ciest
jej správcovi a musí ich bezodkladne odstrániť a uviesť dotknutú časť do pôvodného
stavu
pred začatím stavebných prác pri ukladaní vedenia pod teleso cesty prizvať zástupcu
správcu cesty SÚC PSK, na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu dotknutej
časti telesa ciest pred a po zriadení nového podzemného vedenia
v prípade realizácie stavebných prác súvisiacich s predmetnými cestnými
komunikáciami je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy podzemné vedenie
odstrániť alebo preloziť na vlastné náklady
ukončenie stavebných prác na vedeniach oznámi správnemu orgánu a správcovi cesty
a na preberacom konaní žiadateľ odovzdá správcovi cesty dokumentáciu
porealizačného zamerania vedení v cestnom ochrannom pásme s určením ich
polohopisnej a výškovej polohy
týmto povolením nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých
zriadením vedenia, nakoľko pozemky pod telesom cesty III/3523 a v jej ochrannom
pásme nie sú vo vlastníctve PSK; žiadateľ je zodpovedný za pripadné škody
spôsobené na nehnuteľnom majetku tretích osôb
v prípade akýchkoľvek stavebných a udržiavacích činnosti na cestnom telese v
dotknutom úseku cesty III/3523 a III/3518 žiadateľ umožní správcovi ciest ich
vykonanie v súlade s § 3d ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb.
pri zriadení pracoviska bezprostredne pri ceste je žiadateľ povinný použiť dočasné
dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia, o určenie ktorých je potrebné v
predstihu požiadať cestný správny orgán
cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť
alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
Správa a údržba ciest PSK, vyjadrenie č.SUCPSK-SK2020/019-002 zo dňa 4.3.2021:
Rúry uložiť min. 2,0 m od cestnej priekopy, resp. štartovaciu jamu pre realizáciu
podvrtavky;
s uložením rúr HDPE resp. multirúr do cestného telesa nesúhlasíme;
križovanie s dotknutou cestou bude kolmé, v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky
podvrtávkou v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola
ukončená 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti
pridruženého cestného priestoru/ priekopa, chodník, zelený pás/;
Trasovanie kábla požadujeme vyznačiť orientačnými stĺpikmi;
pred začatím prác a po ich ukončení je stavebník povinný prizvať zástupcu SÚC PSK
na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácií prác vo
forme písomného záznamu resp. spracovania príslušnej fotodokumentácie;
v prípade havárie počas prác, zhotoviteľ okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi správnemu orgánu a
správcovi komunikácie;
výkopová zemina (stavebný materiál) sa nesmie skladovať na vozovke ;
každý prípadný iný zásah do telesa cesty vopred prejednať s majetkovým správcom ;

 žiadateľ zodpovedá za všetky škody ktoré vzniknú správcovi komunikácie a musí ich
uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady;
 pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné použiť ZDZ schválené a odsúhlasené
príslušným ODI PZ SR;
 na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty
dokumentáciu porealizačného zamerania elektrického vedenia s určením jeho
polohopisnej a výškopisnej polohy v cestnom telese resp. v ochrannom pásme cesty;
 nedodržanie vyššie uvedených podmienok budeme prostredníctvom cestného
správneho orgánu iniciovať o nápravu;
 v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu
štátnej správy predmetné vedenia odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady;
OÚ OSŽP Svidník - orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie
č. 2021/001287-002 a 2021/001285 zo dňa 24.02.2021:
 Územie realizácie projektu sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona
OPaK a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do siete národných chránených
území.
 Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej charakter, rozsah a lokalizáciu nenapĺňa znaky
projektu, ktorý by mohol mať výrazný nepriaznivý vplyv na záujmy ochrany prírody
a krajiny v tomto území.
 Trasa stavby pretína lokálne biokoridory, v tejto súvislosti je potrebné stavbu trasovať
tak, aby došlo k minimálnemu výrubu drevín.
 Nevyhnutný výrub drevín a krovín pre umiestnenie stavby je možné vykonať
v mimovegetačnom období ( od 1.10. - 31.03.) na základe právoplatného súhlasu
okresného úradu v zmysle § 47 zákona OPaK a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.
 Po ukončení stavebných prác je potrebné v okolí stavby vykonať revitalizáciu
poškodenej zelene.
OÚ OSŽP Svidník - orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.
2021/003660-002 a 2021/003661-002 zo dňa 05.08.2021:
 využiteľné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie
odpadov činnosťou R1až R12, o čom bude mať doklad,
 nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na
zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať doklad,
 odpady musia byt' zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich unikom do okolia,
odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v
zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a
pod.,
 podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce
pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú, takáto osoba je povinná zabezpečiť plnenie
povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch,
 pôvodca odpadu bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára
nasledujúceho roka podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
za predchádzajúce obdobie v zmysle vyhlášky MZP SR c. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 v prípade vzniku nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho
materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté, že materiál sa použije na účel
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa zákon
o odpadoch nevzťahuje.

 pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k
dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o
nakladaní, so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej
dokumentácie.
OÚ OSŽP Svidník - orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. 2021/003701-002 a
2021/003702-002 zo dňa 10.08.2021:
 Dodržať podmienky SVP, š.p., OZ Košice, Správy povodia Bodrogu Trebišov,
stanovené v liste pod číslom CS SVP OZ KE 3/2021/182 a CS SVP OZ KE
3/2021/181 zo dňa 26.04.2021 a to:
o pri realizácii stavby dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení
a komunikácií s vodnými tokmi „ a optický kábel uložiť do chráničky
dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t do navrhovanej hĺbky pod dno toku bez
uvažovania prípadných nánosov. Koryto toku a pobrežné pozemky po
ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.
o Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p., Správa
povodia Bodrogu Trebišov.
o Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia §47 a §49
vodného zákona.
o Z hľadiska protipovodňovej ochrany dodržať § 37 zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
o V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., doriešiť
majetkovoprávny vzťah s odborom správy majetku na OZ Košice osobitnou
žiadosťou najneskôr ku dňu kolaudačného konania.
 Dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd a zdržať sa všetkých činností, ktoré
môžu ovplyvniť ich prirodzený režim, prípadne znečistenie či kvalitu.
 Škody spôsobené počas realizácie stavebných prác nahradiť poškodenému v plnom
rozsahu podľa platných predpisov.
 Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali potrebné pri
realizácii stavby a v značnej miere by menili technické riešenie.
 V prípade mimoriadnych udalosti s následkom poškodenia stavby bude náklady
a spôsobené škody znášať stavebník v plnom rozsahu.







SPP - distribúcia, a. s., vyjadrenie č. TD/NS/0158/2021/Lö zo dňa 10.03.2021:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D,
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať 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 vytyčení 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 prace vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL 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 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 PPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie prevádzkovateľa,
 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 novej úrovne terénu,
 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt’
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 realizácií 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 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.




















Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie č. 6612128315 zo dňa 21.09.2021:
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 vo vyjadrení
(21.03.2022), 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 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.
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 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 zaradení.
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 povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu. 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, ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia.

 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.
 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.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.
Východoslovenská distribučná, a. s., stanovisko č. 2209/2021 zo dňa 02.03.2021:
 Začiatok realizácie prác pre úpravu NN siete je možný až po odovzdávacom konaní,
ktoré zvolá žiadateľ (investor). O vypnutie a zabezpečenie pracoviska je nutné
požiadať v predstihu min. 5 prac. dní vopred, formou objednávky PDS, odbor
Prevádzka sietí VN a NN Stred (tel. č. 055/610 2062, 055/610 4581).
V prípade, ak pre montáž zariadení je potrebné uvoľnenie zariadenia VSD z
prevádzky, túto požiadavku je nutné uplatniť min. 25 dní vopred.
 Na odovzdávacie konanie pred začatím elektromontážnych prác je potrebné prizvať
žiadateľa (investora), zhotoviteľa stavby, projektanta a zástupcov Prevádzkovateľa
distribučnej sústavy (PDS) - odbor Prevádzka sietí VN a NN Stred (tel. č. 055/610
2062, 055/610 4581). Na odovzdávacom konaní budú spresnené prípadné nejasnosti a
dohodnuté podmienky a postup montážnych prác, z čoho bude podpísaný Protokol o
odovzdaní a prevzatí.
 Pri inštalovaní zariadenia na podperné body elektrických vedení je potrebné
dodržiavať tieto zásady:
o dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia a to najmä ustanovenia § 8, § 15, § 19 a ďalšie. V zmysle
ustanovení § 4 a Prílohy č.1 — Rozdelenie technických zariadení podľa miery
ohrozenia, III. časť — rozdelenie technických zariadení elektrických, je
distribučná sústava
o vyhradeným technickým zariadením skupiny a, t.j. s vysokou mierou
ohrozenia.
o dodržiavať ustanovenia STN 33 3300 Stavba vonkajších silových vedení
o zariadenie musí vyhovovať STN EN 50160. V opačnom prípade v zmysle
ustanovení § 31 ods. 1, písm. e) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene niektorých zákonov má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov,
keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu, distribúciu elektriny pri odbere
elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky
elektriny a odberateľ nezabezpečí obmedzenie týchto vplyvov dostupnými
technickými podmienkami.
o na podperné body je dovolené upevňovať len normalizovanú výstroj, nosné
konštrukcie (konzoly) a upevňovacie svorky (objímky) vedení celoplastových
samonosných káblov s nevodivým plášťom o elektrickej pevnosti izolácie
najmenej 1000 V, 50 Hz a káblových spojok.
o používať štandardizované armatúry a upínacie pásky
o používať len celoplastové samonosné káble
o je zakázané navrtávať do stĺpov otvory

o nesmie byť sťažený výstup montéra na stĺp, musí byť umožnená oprava a
údržba elektrického vedenia
o riešenie musí umožňovať práce pod napätím na silovom zariadení
o zariadenie žiadateľa môže byt’ uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok
podľa ustanovení §12 a § 13 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
o pri umiestňovaní zariadení musia byt’ dodržané platné STN, najmä zásady
bezpečnosti práce, tak aby nedošlo k ohro2eniu bezpečnosti osôb, vecí majetku
a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických
zariadení v majetku VSD, a.s.
o práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byt’ vykonané za účasti
stavebného dozoru s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou.
o práce na zariadení vo vlastníctve VSD, a.s. smú vykonávať iba organizácie,
ktoré majú platné: „Osvedčenie o absolvovaní školenia na práce vykonávane
na elektrických inštaláciách pod napätím“ a „poverenie na práce vykonávane
na elektrických inštaláciách pod napätím”
o pri umiestňovaní zariadení na podperné body VSD musia byt’ použité typové
riešenia VSD
o zohľadniť statické pomery
 Po ukončení montážnych prác zvolať zo strany investora technickú obhliadku, prizvať
realizátora stavby a zástupcov PDS – odbor Prevádzky sietí VN a NN Stred.
K technickej obhliadke žiadame predložiť nasledovné podklady:
o realizačnú projektovú dokumentáciu úpravy NN ( PD skutočného vyhotovenia
so zaznamenanými a odsúhlasenými zmenami, overenú (podpísanú)
zhotoviteľom stavby)
o schválený miestny prevádzkový predpis (MPP) pre OS
o správu o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia (OPOS)
o atesty a certifikáty použitých komponentov.
 Zriadenie OS môže byť uvedené do prevádzky len pri dodržaní a rešpektovaní
ustanovení vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonaní skúšok podľa platných ustanovení
a po úspešnej technickej obhliadke.
 Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie
je zodpovedný projektant.
-

vyhradenie podkladov a projektovej dokumentácie:

Realizačný projekt stavby je potrebné pred zahájením stavby prerokovať s dotknutými
organizáciami v rozsahu, v ktorom sa ich to dotýka.
-

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok.

Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
o stavebné povolenie v súlade s týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v tom čase
zastúpený esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov podala dňa 23.08.2021 obci Cernina,
ako príslušnému stavebnému úradu, určená Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“

na pozemkoch C-KN parc. č. 134/2, 151/2 a pozemkoch E-KN parc. č. 2366, 2365, 2364,
2363, 2362, 2361, 2360 a 4050 v k. ú. obce Cernina a pozemkoch E-KN parc. č. 1092,
1093/1, 1093/2, 2770, 981, 980, 979, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 968, 967,
966, 965, 964/2, 964/1, 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 954, 954/2, 953/2 v k.ú.
Rovné.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:
-

projektová dokumentácia stavby vypracovaná vo februári 2021, zodpovedný
autorizovaný stavebný inžinier Ľudovít Mačej, Bartošovce 76
Vyjadrenie OÚ Svidník – OÚ Svidník – odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, vyjadrenie č. 2021/003651-006 zo dňa 23.08.2021
Vyjadrenie Správy a údržby ciest PSK, vyjadrenie č.SUCPSK-SK2020/019-002 zo
dňa 04.03.2021
Vyjadrenia OÚ OSŽP Svidník - orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie, vyjadrenia č. 2021/001285-002 a 2021/001287-002 zo dňa 24.02.2021
Vyjadrenia OÚ OSŽP Svidník - orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
vyjadrenia č. 2021/003660-002 a 2021/003661-002 zo dňa 05.08.2021:
Vyjadrenia OÚ OSŽP Svidník - orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenia č.
2021/003701-002 a 2021/003702-002 zo dňa 10.08.2021
Vyjadrenie SPP - distribúcia, a. s., vyjadrenie č. TD/NS/0158/2021/Lö zo dňa
10.03.2021
Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie č. 6612128315 zo dňa 21.09.2021
Vyjadrenie Východoslovenská distribučná, a. s., stanovisko č. 2209/2021 zo dňa
02.03.2021

Na základe toho spoločný obecný úrad Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku, poverený
výkonom stavebnej správy ako stavebný úrad pre obec Cernina, oznámil podľa §36
stavebného zákona dňa 10.09.2021 začatie územného konania známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy oznámením pod číslom 141/2021 - 227 zo dňa
10.09.2021 a súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň 13.10.2021
so stretnutím na obecnom úrade v Cernine. Ostaným účastníkom konania bolo konanie
oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou dňa 20.09.2021 po dobu 15 dní na úradnej tabuli a
web stránke obce.
V súlade s ustanovením §33 ods.2 správneho poriadku dal zároveň týmto listom
možnosť oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne
navrhnúť ich doplnenie s poučením, že na neskoršie podané pripomienky a námietky nebude
príslušný stavebný úrad prihliadať.
Z priebehu ústneho pojednávania zo dňa 13.10.2021 bola vyhotovená zápisnica, ktorá
bola prečítaná a v zmysle dodržania podmienok záväzných vyjadrení účastníkov dotknutých
orgánov k projektu a realizácií stavby, podpísaná prítomnými účastníkmi konania.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že
týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa §43d a §47 stavebného zákona
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých
orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
územného rozhodnutia, preto toto rozhodnutie vydal a rozhodol tak, ako je uvedené v jeho
výrokovej časti.

Poučenie:
Podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenie rozhodnutia podaním na obec Cernina.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Helena Madzinová
starostka obce Cernina

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov
3. Ľudovít Mačej, Bartošovce 76, 086 42
4. Obec Cernina
5. Obec Rovné
Dotknuté orgány a správcovia PIS:
6. Okresný úrad Svidník, OCD a PK
7. Okresný úrad Svidník, PLO
8. Okresný úrad Svidník, OSŽP
9. OR PZ, dopravný inšpektorát Svidník, Sov. hrdinov 200/35, Svidník 089 01
10. Správa a údržba ciest PSK Prešov, Jesenná 14, Prešov 080 05
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
12. SPP, Distribučná a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
13. VVS, a.s. Košice, Závod Svidník, Stropkovská 643/79, Svidník
14. Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrová 7, Prešov 080 01
15. Odbor výstavby a bytovej politiky, OŠSS, Nám. Mieru 3, Prešov 080 01
16. Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, Košice 041 59
Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania
verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce po dobu 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

