MESTO HUMENNÉ
číslo: 803/31608/2022/OÚPVŽPDZ/Ber

Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
(str. 1-8)

v Humennom, dňa 11.05. 2022

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

Stavebné povolenie
Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 1 ods. 1 písm.
c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a správny orgán
podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť
stavebníka: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, v zastúpení: Ing.
Tibor Salaky, Orgovánová 939/9, 079 01 Veľké Kapušany, žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu:
„Humenné, Drienovec – VN, TS, NN a DP“, na pozemku parc. č. C KN 5123/22, 5121/1, 4948/1, 5167/3,
5146/4, 5470/4, 5144/1, 5470/1, 5129/4, 5129/1, 5141/1, 5418/80 , k.ú. Humenné, s dotknutými orgánmi štátnej
správy a so známymi účastníkmi konania.
Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona, na základe § 66 a § 69 ods. 2 stavebného
zákona, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad rozhodol takto:

povoľuje
verejnou vyhláškou
stavebníkovi: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, líniovú stavbu:
„Humenné, Drienovec – VN, TS, NN a DP“ , na pozemku parc. č. C KN 5123/22, 5121/1, 4948/1, 5167/3,
5146/4, 5470/4, 5144/1, 5470/1, 5129/4, 5129/1, 5141/1, 5418/80 , k.ú. Humenné.
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavebník je povinný pri umiestňovaní a realizácii stavby dodržať podmienky pre umiestnenie stavby,
ktoré sú dané v územnom rozhodnutí č. 4153/39530/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 07.10.2021,
právoplatné 11.11.2021, vydané Mestom Humenné.
2. Stavba sa uskutoční podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom:
Ing. Vladimír Oravec, Teplárenská 15/B, 040 01 Košice, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
6590*A2. Projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, bola overená v stavebnom konaní
bez zmien a doplnkov. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu stavebného
úradu.
3. Stavba pozostáva:
PS 01 Bloková trafostanica
- úsek 01 - TS - montáž: Súčasťou stavby je výstavba blokovej (kioskovej) polozapustenej trafostanice
VN/NN s vonkajším ovládaním, ktorá bude vybavená transformátorom 160 kVA.
SO 01 VN prípojka pre TS a NN vývody
- úsek 01 VN prípojka pre TS - montáž: Vysokonapäťová (VN) prípojka pre novú TS odbočí na PB č.1
z jestvujúceho VN vedenia č. 436 cez zvislý úsekový odpínač vzdušným izolovaným vodičom AXCES
3x70/25.
VN prípojka s dĺžkou I=810m sa na PB č.21 zvedie do zeme a napojí novú TS. VN prípojka bude vedená po
spoločných podperných bodoch (PB) s upraveným NN vedením v trase jestvujúceho vzdušného NN vedenia.
- úsek 02 - káblové NN vývody z TS - montáž: Káblové NN vývody z novej trafostanice budú prevedené
pomocou zemného kábla 3x NAYY-J 4x150, I=15m, ktoré na podpernom bode č.21 prejdú na vzdušné
vedenia 2x NFA2X 4x120 smer ZO Drienovec a 1x NFA2X 4x120 smer mesto Humenné.
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PB č.21-PB č.23 (smer ZO Drienovec) bude vedené v novej trase.
- úsek 04 - úprava jestvujúceho NN vedenia v trase VN prípojky pre TS - montáž: v úseku TS53 – PB č.21
bude upravené NN vedenie NFA2X 4x120, I=790m na spoločných podperných bodoch s VN prípojkou.
- úsek 05 - úprava jestvujúceho NN vedenia v trase VN prípojky pre TS - demontáž: pôvodné podperné body
a vodiče jestvujúceho NN vedenia sa zdemontujú. Jestvujúce holé vzdušné NN vedenie od PB č.21 po PB
č.23, ktoré križovalo záhrady bude tiež demontované.
4. Pred začatím stavebných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich
podzemných inžinierskych sietí v priestore stavby a zabezpečí ich ochranu počas celej doby výstavby.
Ak sa pri vytýčení sietí zistí, že predmetná stavba si vyžaduje preložku alebo úpravu existujúcich
inžinierskych sietí, stavebník je povinný na vlastné náklady túto preložku resp. úpravu inžinierskych
sietí zabezpečiť pred samotným začatím zemných prác na stavbe. Okolie stavby zabezpečí proti vstupu
nepovolaným osobám oplotením a výstražnými nápismi a znakmi.
5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v okolí stavby. Pri stavbe budú dodržané
všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy, všeobecne zaužívané pracovné
postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov.
6. Stavebník a dodávateľ stavby sú povinní dodržiavať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku 147/2013, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Stavebné práce môže vykonávať iba osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú
spôsobilosť.
8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na
použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. Pri realizácii stavby dbať, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadne vzniknuté škody
uhradí stavebník, resp. uvedie vec do pôvodného stavu.
10. Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce
k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.
11. Pri znečistení verejnej komunikácie je stavebník povinný zabezpečiť jej okamžité vyčistenie, aby bola
zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia na výrub drevín, ktoré vydal OÚ Humenné, odbor
starostlivosti o ŽP pod č. OU/HE/OSZP/2022/000631 zo dňa 02.03.2022 právoplatné 31.03.2022.
13. Stavebník je povinný dodražať nasledovné podmienky dotknutých orgánov a organizácií:
13.1 Vyjadrenie VSD a.s., Košice č. 21079/2021 zo dňa 03.12.2021:
Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nížšie uvedenej stavby:
Identifikačné údaje: Názov stavby: Humenné, Drienovec - VN, TS, NN a DP. Žiadateľ (investor):
Východoslovenská distribučná a.s. Miesto stavby: k.ú. Humenné. Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír
Oravec. Stupeň projektu: Projekt pre stavebné konanie. Členenie stavebných objektov z hľadiska
zabezpečenia elektrickou energiou: PS 01 Trafostanica • úsek 01 - TS - montáž SO 01 VN prípojka pre TS
a NN vývody • úsek 01 - VN prípojka pre TS montáž • úsek 02 - káblové NN vývody z TS - montáž • úsek
03 - vzdušné NN vedenie • úsek 04 - úprava jestvujúceho NN vedenia v trase VN prípojky pre TS - montáž
• úsek 05 - úprava jestvujúceho NN vedenia v trase VN prípojky pre TS - demontáž SO 02 Silnoprúdové
elektrické rozvody - úprava NN vedenia a dotknutých DP v pôvodnej trase - nie je predmetom územného
a stavebného konania.
Popis navrhovaného riešenia: Projektovaná bloková trafostanica sa osadí na pozemku KN C 5129/4
vo vlastníctve ZO Drienovec pri vstupnej bráne do ZO. Z trafostanice sa vyvedú tri káblové NN vývody a na
p.b. č.21 prejdú na vzdušné NN vedenie (2x smer ZO Drienovec a 1x smer Humenné). VN prípojka
pre predmetnú novú TS sa zrealizuje izolovaným vzdušným VN vedením, ktoré bude vedené po spoločných
podperných bodoch s upravovaným NN vedením popri príjazdovej ceste do ZO Drienovec.
Projektovaná bloková trafostanica sa osadí v zelenom páse medzi miestnou komunikáciou a oplotením
pred ZO na pozemku KN C 5129/4, ktorý je vo vlastníctve ZO Drienovec. Názov kapacít a merné jednotky:
• Trafostanica : bloková, koncová typ HKP 22/630, s Tr: 160kVA nová
• VN vedenie : 22-AXCES 3x70/25, 810m nové
• NN kábel : 3x NAYY-J 4x150, 45m nový
• NN vedenie : NFA2X 4x120, 790m nové
• ÚO : zvislý odpínač OTE 25/400+HDA 1 ks nový.
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predmetnej dokumentácie a za jeho realizovateľnosť je zodpovený podľa stavebného zákona uvedený
projektant.
13.2 Vyjadrenie OÚ Humenné, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-HE-OSZP-2021/004798-002 zo dňa
25.05.2021:
- Pri realizácií stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce
k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.
- Na výrob drevín z ochranného pásma vedenia sa vzťahuje postup podľa § 47 ods. 7 zákona.
13.3 Vyjadrenie OÚ Humenné, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-HE-OSZP-2022/004420-002 zo dňa
25.04.2022:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná.
13.4 Vyjadrenie OÚ Humenné, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-HE-OSZP-2021/004802-002 zo dňa
28.04.2021:
Držiteľ odpadov zo stavebných a demolačných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukazaním
najmä na § 14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadov. Pôvodcom odpadu zo stavebných a demolačných prác vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba,
pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Držiteľ stávebných odpadov a odpadov z demolácie
je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
podľa zákona o odpadochoch. Stavebné odpady s obsahom kovov odovzdať do zariadenia na zber odpadov.
Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste
na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade
so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu pódľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť,
na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovajú doklady preukazujúce spôsob
nakladania so stavebnými odpadmi zo stavby. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina
a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. V prípade vykonávania stavebných prác
poddodávateľmi žiadame tieto podmieriky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých
poddodávatelia budú práce vykonávať.
13.5 Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2021/9859-2/35544/Ha zo dňa
05.05.2021:
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.
13.6 Stanovisko OR HaZZ v Humennom č. ORHZ-HE-2021/000362-005 zo dňa 20.07.2021:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiameho dozoru pre konanie nasledujúce podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom
konaní.
13.7 Stanovisko SVP, š.p., odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca č. CS SVP OZ KE 2184/2021/2
zo dňa 13.05.2021:
Začatie prác je stavebník povinný oznámiť Správe povodia Laborca Michalovce (Prevádzkové stredisko
Humenné – Ing. Harvanová 057/7883800, 0911902038) za účelom určenia dozoru zo strany Správy povodia
Laborca. Umiestnenie podperných bodov je stavebník povinný realizovať vo vzdialenosti min. 5,0 m
od brehovej čiary vodných tokov Humenský potok a jeho bezmenného prítoku s prihliadnutím na charakter
vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Po ukončení stavby je stavebník
povinný prizvať správcu toku ku kontrole realizovaných prác. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5
zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou
udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov. V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických
zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu
údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
13.8 Stanovisko VVS a.s., závod Humenné č. 35385/2021/O zo dňa 04.05.2021:
V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe a prevádzkovej údržbe
spoločnosti VVS, a.s. (verejný vodovod a verejná kanalizácia) a zariadenia v správe a prevádzkovej údržbe
našej. Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter. Na základe objednávky VVS, a. s.
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dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777). Siete v riešenom území budú siete VVS, a. s. vytýčené
do 7 dní. Stavebník je povinný podperné body umiestňovať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. je stavebník povinný rešpektovať ochranné pásma
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia na každú stranu
pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od pôdorysného
okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN
500 mm. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi
a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácii a zhoršili
prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii. Pri križovaniach, či súbehu je stavebník povinný
dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. V pásme ochrany je zakázané:
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
Stavebník je povinný rešpektovať existujúce objekty verejného vodovodu (napr. poklopy, zasúvadlové
uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné a kanalizačné šachty apod.) a tieto prispôsobiť novej
úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.). Stavebník je povinný všetky kolízne
miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a. s. závodu Humenné (kontakt.
ved. VaK HS Humenné, p. Haluska 057/7870520, 0903903962, jaroslav.haluska@vodarne.eu), ktorý svoju
účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka. Ak pri realizácii stavby nebudú dodržané
ochranné pásma verejného vodovou a verejnej kanalizácie, v prípade vzniku poruchy a pri odstraňovaní
poškodenia na verejnom vodovodnom a kanalizačnom potrubí, bude znášať náklady na ich odstránenie
(opravu) investor stavby (§ 27 ods.1 zák. č. 442/2002 Z. z.). Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu
byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty( napr. Rodinné domy,
prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe spoločnosti VVS, a. s.
13.8 Vyjadrenie SPP – distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0289/2021/Uh zo dňa 30.04.2021:
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenia (technologické objekty): STL
plynovody a prípojky, ochranné pásmo plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo plynárenského
zariadenia. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle S PP-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.sco-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 vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 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 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 a 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, že 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 nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou technológiou s ručne
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a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác. Vykonávanie zemných práv
bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných 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 Lukáč, e-mail: jozef.lukac@sppdistribucia.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 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. SPP-D požaduje všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne
terénu. 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.
Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D,
a. s., na č. t. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a
majetku verejnosti. 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
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 zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, a aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D. Stavebník
je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov
premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať
Zápis a zároveň po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice,
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky potrebné doklady k uzavretiu
zmluvného vzťahu. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov –
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02. Stavebník
je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom
pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle
uvedených predpisov a noriem. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských
zariadení a ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem podľa § 79 a § 80 Zákona o energetike. 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.
13.8 Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612123078 zo dňa 06.08.2021:
V záujmovom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným
pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011
Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie Slovak Telekomu a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 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 uvedené povinnosti podľa bodu 3 stanoviska. 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
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902197906. 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant. 5. Zároveň je stavebník povinný v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody
nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. 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. 7. V prípade,
že sa v záujmovom území definovanom v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie podmienok
ochrany zariadení spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. je porušením podľa § 68
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že bude so zemnými
prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť,
je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK:
V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s., alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník povinný zabezpečiť: ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych
podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej
dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia. V danej lokalite je oprávnený
vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner SPOJSTAV, spol. s r.o., kontakt:
spojstav@spojstavke.sk, č. telefónu 055/7292632, 053/4411177. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu
byť ohrozené alebo poškodené telekom. zariadenia je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné
ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Upozornenie zamestnancov, aby
pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti
akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia. Stavebník je povinný zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zasypaním.
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 0800123777. Overenie výškového
uloženia zariadenia ručnými sondami. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie
tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. Je nutné dodržať platné
predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
13.9 Vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o. č. 461/04/2021 zo dňa 21.05.2021:
V záujmovej lokalite má spoločnosť Antik Telecom s.r.o. vlastné nadzemné siete a zariadenia. Pri realizácii
stavby je stavebník povinný v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať so zvýšenou opatrnosťou.
13.10 Vyjadrenie TKR, s.r.o. Humenné zo dňa 19.05.2021:
V záujmovom území sa nachádzajú zemné televízne káblové rozvody vo vlastníctve TKR, s.r.o Humenné.
Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie trasy KDS. Pri križovaní resp.
súbehu vedenia s ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, ktoré sú
stanovené v priestorovej norme STN 736005. Prípadnú prekládku KDS zrealizuje spoločnosť na náklady
stavebníka a to až po uzavretí dohody. Projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a
prekládky KDS je potrebné predložiť na odsúhlasenie. Pred zasypaním odkrytých chráničiek je potrebné
prizvať zástupcu našej spoločnosti na kontrolu nepoškodenosti vedenia KDS.
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V mieste plánovanej realizácie stavebných prác sa nenachádzajú funkčné podzemné káble verejného
osvetlenia v správe TS mesta Humenné. Vedenie VO je riešené vzdušným prepojením na stĺpoch, ktoré sú
majetkom VSD. V prípade zásahu do svietidiel v správe TS mesta Humenné je stavebník povinný tieto
opätovne osadiď a zachovať ich funkčnosť aj po ukončení stavebných prác. V prípade vzniku škodovej
udalosti na majetku mesta počas realizovania stavebných prác je žiadateľ povinný bezodkladne informovať
povereného zamestnanca TS o vzniknutej skutočnosti ako aj vykonanie nápravy vzniknutej udalosti
na náklady žiadateľa.
14. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dodržiavať nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
15. Počas stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnej cesty
Poľnej ulice v Humennom. V prípade znečistenia miestnej cesty zabezpečiť jej okamžité dôkladné vyčistenie
na vlastné náklady.
16. Stavba bude úplne dokončená do 06/2027.
17. Stavebník pri začatí stavby musí ju označiť štítkom „ Stavba povolená......, dňa .............., pod č........,
stavebník........, zhotoviteľ …......., termín začatia ........, termín ukončenia............ „ na viditeľnom
mieste. Stavebnému úradu je povinný oznámiť začatie stavby.
18. Stavbu bude vykonávať zhotoviteľ určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dní
od skončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu názov, adresu zhotoviteľa stavby a meno
osoby oprávnenej na výkon funkcie stavbyvedúceho. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje
stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
19. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje
o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru,
dozoru projektanta a pod. Stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
20. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania – bez námietok.
21. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,
sa so stavbou nezačne.
22. Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného
rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť doklady o vhodnosti
materiálov použitých na stavbe, doklady o vykonaných skúškach, doklad o likvidácii odpadov zo stavebných
prác, stavebný denník.

Odôvodnenie
Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ust. § 62
stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov. Stavebné konanie bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej
správy. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky.
Projektová dokumentácia stavby je spracovaná podľa prísl. ustanovení stavebného zákona - § 47
Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona - § 9 a podmienok daných v územnom rozhodnutí.
K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány a organizácie: Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP.
Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad predpokladá, že dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, ktoré boli oboznámené so
začatím stavebného konania a v určenej lehote si neuplatnili žiadne námietky, súhlasia so stavbou z hľadiska
záujmov, ktoré sledujú.
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydalo Mesto Humenné pod č. 4153/39530/2021/
OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 07.10.2021, právoplatné 11.11.2021.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poučenie
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení, proti tomuto rozhodnutiu
v lehote 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad –
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.

- 8. strana rozh.č. 803/31608/2022/OÚPVŽPDZ/Ber Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku
v správnom konaní.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov).

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

Príloha pre stavebníka: 1 x overená projektová dokumentácia
Doručí sa :
Účastníkom konania:
Verejnou vyhláškou: Rozhodnutie sa oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Tibor Salaky, Orgovánová 939/9, 079 01 Veľké Kapušany
Ing. Vladimír Oravec, Teplárenská 15/B, 040 01 Košice
Fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť
stavebným povolením priamo dotknuté.
5, SZZ, ZO 31-10 Drienovec, Humenné, preds. ZO: Ing. Vojtech Mucha, Osloboditeľov 17, 066 01 Humenné
6, Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
1,
2,
3,
4,

Dotknutým orgánom a organizáciám na vedomie:
7, Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
8, Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9, Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
10, MV SR, Oddelenie telekom. služieb Centra podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
11, SVP, š.p., odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca, S.H. Vajanského3, 070 01 Michalovce
12, VVS, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
13, SPP-distribúcia, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
16, ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
17, Technické služby Mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné
18, Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné, Osloboditeľov 1633/3, 066 01 Humenné
19, MsÚ Humenné, odbor ÚPVŽPDaZ, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne
prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia rozhodnutia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis

