
O B E C   P L E Š I V E C 
ČSLA 1, 049 11  Plešivec 

Č.: 2019/1020-2                                                                                 V Plešivci, dňa 27.09.2019 

  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vec:    

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - návrh   na vydanie  

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „V264 - Gemerská Hôrka – kabelizácia VN (BR264-

BA=BR264-AU)“ na pozemkoch v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka  

––––––––––––––-––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-––––––––-––––––– 

 

ROZHODNUTIE 
 

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

dňa 7.8.2019 na tunajší stavebný úrad v Plešivci návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnením líniovej stavby „V264 - Gemerská Hôrka – kabelizácia VN (BR264-

BA=BR264-AU)“ na pozemkoch v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka, 

v zastavanom a mimo zastavaného územia obcí.   

                     

Obec Plešivec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojitosti s § 119 ods.1 

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

neskorších predpisov a podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, posúdil návrh podľa § 35 a nasledujúcich stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania a na podklade toho 

rozhodol nasledovne: 

V zmysle ustanovenia § 39, §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva  

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  

 

„V264 - Gemerská Hôrka – kabelizácia VN (BR264-BA=BR264-AU)“ na pozemkoch 

v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka, v zastavanom a mimo zastavaného územia 

obcí, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto 

rozhodnutia (príloha pre stavebníka).  

 

Predmetom územného konania je stavebný objekt SO 01 kabelizácia časti VN vedenia V264.  

Projektované VN vedenie bude realizované káblom uloženým v zemi. V intraviláne obce 

Gemerská Hôrka bude VN vedenie umiestnené prevažne v existujúcej trase vzdušného VN 

vedenia a ukončené v projektovanom diaľkovo ovládanom VN rozvádzači. Tento rozvádzač 

bude umiestnený v blízkosti existujúcich trafostaníc. Z VN rozvádzača sa napoja trafostanice 

a taktiež ďalej bude  pokračovať VN vedenie smerujúce za garážami uložené v trase 

s existujúcim VN a NN vedeniami.  
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Ďalej bude VN vedenie uložené pozdĺž komunikácie III/3005 (v chodníku) a smerovať bude 

k turistickému chodníku a v trase existujúcej lesnej cesty, čím nedôjde k výrubu drevín. 

Existujúce VN vedenie prechádzajúce intravilánom obce a zalesnenou plochou bude 

demontované vrátane podperných bodov.      

V rámci stavby (stavebný objekt SO 02) bude zrealizovaná aj úprava existujúceho vzdušného 

VN vedenia v pôvodnej trase v katastrálnom území Plešivec, Gemerská Hôrka, Hucín. V rámci 

úpravy VN vedenia sa vymenia holé vodiče za nové typu 3x(110-AL1/22-ST1A), vymenia sa 

nevyhovujúce stožiare.   Stavenisko je prístupné pre mechanizmy po miestnych komunikáciách 

a lesných cestách.   

Projektované zaradenia: VN: 3x(22 – AXEKVC(AR)E 1x150 RM/25)  

Členenie stavby na stavebné objekty:  

SO 01    Kabelizácia VN vedenia 

úsek 01   - VN vedenie  - montáž 

úsek 02   - VN vedenie – demontáž 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1.   Navrhovaná stavba „V264 - Gemerská Hôrka – kabelizácia VN (BR264-BA=BR264-AU)“ 

bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka, 

v zastavanom a mimo zastavaného územia obcí v súlade s projektom pre umiestnenie 

stavby, ktorý vypracovala spol. Východoslovenská distribučná a.s., Odbor Projekty, 

Mlynská 31, 042 91 Košice, 08/2019, zodp. projektant Ing. Martin Berezňanin  (osvedčenie 

č. 6581*A2).   

2. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie musí byť vypracovaná v súlade so 

všeobecnými technickými  požiadavkami na navrhovanie stavieb v zmysle §47 stavebného 

zákona a §9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby. 

3. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky ochrany siete elektronických komunikácii 

(SEK) spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. uvedené v stanovisku zo dňa 

13.5.2019:  • 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. 

 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 

povereného správou sietí (Štefan Kušnier, stefan.kusnier @telekom.sk, 0910100651).          

• 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 ST 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 na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s., alebo DIGI Slovakia 
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  s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

• Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 

351/2011 Z.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 

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, Slovak Telekom a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať 

si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 

objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.     

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné 

podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. (príloha vyjadrenia). 

4. Dodržať podmienky spol. SPP-distribúcia a.s. uvedené v stanovisku zo dňa 29.4.2019: 

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia VTL a STL – plynovod. 

 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ust. zákona o energetike, stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Stavebník je povinný 

rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranné alebo 

bezpečnostné pásma. 

 • Pred realizáciou zemných prác, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na adresu: SPP-

distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky.  

 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

alebo distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení 

do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.  

 • Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D  najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.   

 • 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 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov.  

 • Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred 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 technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 

prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa. 

 • Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu. 
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 • Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

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

ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.   

 • Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu SOI., ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

uložiť podľa ust. zákona o energetike sankciu.  

 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ust. zákona o energetike, stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené 

v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 

(TPP) najmä 702 01, 702 02, 702 010.  

 • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich 

ochranné alebo bezpečnostné pásma.    

 • Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

 • V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike 

stavebník nesmie umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.  

5. Dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Rožňava 

uvedených v stanovisku zo dňa 2.5.2019: 

 • Pred zahájením výkopových prác, žiadame vyzvať VVS a.s. závod Rožňava formou 

objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne.    

• Žiadame dodržať vzdialenosti a ochranné pásma nasledovne: 1,5m (D<500mm) od 

vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. 

V mieste križovania žiadame o osadenie chráničky. V mieste križovania vodovodného 

a kanalizačného potrubia žiadame dodržať najmenšiu zvislú vzdialenosť min. 0,4m.   

• V prípade obnaženia našich vedení žiadame o prizvať zamestnanca VVS a.s. závod 

Rožňava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypaním.  

6. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Banská Bystrica 

uvedené v stanovisku zo dňa 14.5.2019:  Súhlasíme s realizáciou stavby pri dodržaní 

podmienky, aby počas realizácie a prevádzky navrhovanej stavby nedošlo k ohrozeniu 

kvality povrchových a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa 

činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu, 

alebo inak ohroziť jej kvalitu.   

7. Dodržať podmienky Správy ciest KSK Košice uvedené v stanovisku zo dňa 7.5.2019:   

 • Kríženie cesty III/3005 žiadame zrealizovať technológiou riadeného mikrotunelovania 

s uložením VN kábla do chráničky. Križovanie sa vykoná v hĺbke 1200mm pod úrovňou 

nivelety vozovky s uložením VN kábla do chráničky s presahom v zmysle STN 736005. 

Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali 1,0m za vonkajšiu hranu 

cestného chodníka, resp. okraja vozovky. 

 • Štartovacia a cieľová jama pri budovaní chráničky nesmie zasahovať do telesa cesty t.j. jej 

stena bude min. 1,0m za vonkajšou hranou chodníka resp. okraja vozovky.  

 • Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť 

navrhnuté v súlade s STN 73 3050. 

 • Uložením chráničky a VN kábla nesmie dôjsť k narušeniu a zhoršeniu odtokových pomerov 

na tejto ceste. 
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 • Práce musia byť realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a aby bola zabezpečená ochrana chodcov pred možným úrazom na tejto ceste. 

 • Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva.  

 • Počas prác je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese 

a za bezpečnosť cestnej premávky.  

 • Pred realizáciou stavebných prác stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. 

Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK o povolenie na zvláštne užívanie 

pozemnej komunikácie v zmysle cestného zákona.  

 • Termín realizácie a ukončenie prác v cestnom pozemku požadujeme nahlásiť na SC KSK,  

z dôvodu upovedomia účastníkov cestnej premávky (ondrej.tomasik @scksk.sk,0917626264). 

 8. Podmienky Okresného úradu Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK zo dňa 30.4.2019: 

Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu  s cestou  v prejazdných úsekoch ciest cez mestá 

a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby:  

 a/ neohrozovali pozemné komunikácie a nenarušili ich údržbu, a to ani pri údržbe 

a úpravách týchto vedení;  

 b/ nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty 

 c/ nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov.  

  •  Podľa §11 ods.1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Z.z., ktorou sa vykonáva cestný zákon je 

zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných vedení každého druhu 

zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, na ktoré je potrebné povolenie cestného 

správneho orgánu, podľa §8 cestného zákona.    

 • V prípade, že počas ukladania zemného káblového vedenia dôjde k obmedzeniu premávky 

na ceste III/3005, je potrebné požiadať o povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 cestného 

zákona spolu s projektom dočasného dopravného značenia schváleným OR PZ RV – ODI 

a správcom komunikácie. 

 • Ak má byť počas realizácie vedenia umiestnené dočasné dopravné značenie na ceste 

III/3005 je potrebné predložiť projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený ODI 

Rožňava a správcom komunikácie.  

 9. Stanovisko Obce Plešivec zo dňa 10.5.12019: Súhlasíme s navrhovanou kabelizáciou VN 

vedenia a požadujeme, aby narušené miesta boli dané do pôvodného stavu. 

10. Pri križovaní káblového VN vedenia so železničnou traťou  rešpektovať stanoviská 

jednotlivých zložiek ŽSR a plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 513/2009 Z.z. 

O dráhach v platnom znení.  

 • Stanovisko  ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava zo dňa 6.6.2019: Stavba zasahuje do 

pozemkov v správe ŽSR a do ochranného pásma dráhy (OPD) v týchto úsekoch:  

 - SO 01 Káblové VN vedenie – trasa križuje v k.ú. Gemerská Hôrka železničnú trať 

Plešivec – Muráň pod existujúcim železničným podchodom v žkm 2,85 na pozemku 

v správe ŽSR, v obvode dráhy a OPD.   

 - SO 02 Úprava VN vedenia V264 v pôvodnej trase – trasa vedenia v k.ú. Gemerská Hôrka 

križuje železničnú trať Plešivec – Tornaľa medzi žkm 28,1 -28,2 mimo pozemkov v správe 

ŽSR, v obvode dráhy a OPD.  

 K uvedenej stavbe nemáme pripomienky. Zároveň si uplatňujeme nárok na primeranú 

jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena a to podľa znaleckého posudku 

vyhotoveného na náklady stavebníka v zmysle § 11 ods.10, zákona o energetike 

č.251/2012 Z.z..  O súhrnné stanovisko ŽSR je potrebné požiadať GR ŽSR, Odbor 

expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

  • Stanovisko ŽSR, OR Zvolen, Sekcia energetiky a elektrotechniky zo dňa 7.5.2019: 

V uvedenom úseku plánovaných prác sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v našej 

správe. V prípade vykonávania zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je 
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  nutné požiadať o presné vytýčenie káblovej trasy. Prevádzanie zemných prác v blízkosti 

podzemných silnoprúdových káblových vedení sa povoľuje za podmienok, že žiadateľ:  

 a/ Zaistí pred zahájením zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo v stavenisku  

b/ Vytýčenie bude prevedené na základe samostatnej objednávky, adresovanej na OR  

Zvolen – Sekcia EE, kontakt: Mojžiš P.015/12293561, 945/3561, mojzis.pavol @zsr.sk. 

c/ Upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o zahájení prác najmenej 15 dní 

vopred, upozorní na možnú odchýlku uloženého vedenia (zariadenia) od výkresovej 

dokumentácie. 

d/ Vyzve svojich pracovníkov, aby pri práci dbali najväčšej opatrnosti a vo vzdialenosti 

1m po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali mechanické prostriedky. 

e/ Vyzve príslušnú správu EE k prevedenou kontroly, či nie je zariadenie viditeľne 

poškodené.  

f/ Okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia alebo zariadenia 

príslušnej správe EE. 

g/ Uvedené káblové trasy nesmú byť trvalo zneprístupnené položením ťažkých prekážok, 

zabetónovaním, nesmú sa nad nimi zriaďovať skládky materiálu a pod. a to sj počas 

prevádzania zemných prác. 

11.  Stanovisko ŽSR, OR Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky zo dňa 

29.5.2019: V záujmovom území sa nachádzajú technická zariadenia v našej správe a pri 

realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu podzemných vedení TKK + DOK a zab. 

zariadenia ŽSR, ktoré sú chránené zákonom č.513/2009 Z.z. o dráhach (§ 3,4,5 a 6, Príloha 

č.12a bod g). V ochrannom pásme je zakázané vykonávať akékoľvek práce, ktoré by mohli 

ohroziť zariadenia pre dopravnú cestu v našej správe a tým ohroziť bezpečnosť dopravy na 

dráhe, umiestňovať stavby, skládky alebo iné objekty, ktoré by obmedzovali prístup k týmto 

káblovým vedeniam.  

 Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu 

v zmysle STN 73 6005, 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie 

požiadajte ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, 

M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, 0902 950493, medved.peter@zsr.sk.   

12. Z hľadiska ochrany archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu dodržať 

podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 9.5.2019:  

  • Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný 

postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné 

opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne  stavebný úrad po dohode s orgánom 

štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.  

13. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, 

odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK uvedené v stanovisku zo dňa 13.5.2019: 

 • Podľa §4 ods.1 zákona o OPaK vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný 

postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu. 

 • Podľa §4 ods.4 zákona o OPaK vyplýva, že každý kto buduje alebo plánovane rekonštruuje 

nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni 

usmrcovaniu vtákov. 

 • V súvislosti s §7b zákona o OPaK je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby 

nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác 

k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú 

zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo 

kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká,  
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pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, 

zlatobyľ obrovská.  

 • Začatie prác oznámiť telefonický alebo písomne ŠOP SR, Správe Národného parku 

Slovenský kras, 049 51 Brzotín, tel. č.058/73 26815. 

 • Zabezpečiť, aby pri činnosti neboli porušované zakázané činnosti v zmysle platného zákona 

týkajúce sa predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a §35 zákona o OPaK. 

 • Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť 

zo strany žiadateľa príp. dodávateľa prác zabezpečená ochrana vôd a pôdy proti znečisteniu 

ropnými látkami, a to tak pri činnosti, ako aj pri parkovaní. 

 • Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne 

zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom. 

14. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so 

zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je 

potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky č. MŽP SR č.365/2015 Z.z. – katalóg odpadov. 

 • Počas realizácie stavby vyčleniť priestor a nádoby na zhromažďovanie jednotlivých druhov 

odpadov. Odpady separovať a zhromažďovať len v tomto priestore a takým spôsobom, aby 

nedošlo k poškodeniu životného prostredia.   

 • Ku kolaudačnému konaniu: musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie 

stavby, odvezené;  predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie,...) o zneškodnení, resp. 

zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu 

a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva.    

15. Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor uvedených 

v stanovisku zo dňa 25.7.2019:  

 • Po právoplatnom územnom rozhodnutí požiadať tunajší úrad v súlade s § 5 a 7 zákona 

č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov o dočasné vyňatie tých lesných 

pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktoré budú realizáciou stavby dotknuté . 

 • Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k žiadnemu poškodeniu lesných pozemkov, lesných 

porastov a ani jednotlivých stromov. 

 • Zároveň sa musia dodržať ustanovenia §5 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch, v znení 

neskorších predpisov, ktorý ustanovuje zásady ochrany lesných pozemkov. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníkmi konania v lehote stanovenej na ich 

podanie neboli vznesené námietky proti umiestneniu navrhovanej stavby.     

 

Toto  rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 

o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 

7.8.2019 na tunajší stavebný úrad v Plešivci návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnením líniovej stavby „V264 - Gemerská Hôrka – kabelizácia VN (BR264-

BA=BR264-AU)“ na pozemkoch v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka, 

v zastavanom a mimo zastavaného územia obcí.  Projektovú dokumentáciu pre umiestnenie 

stavby vypracovala spol. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, zodp. 

projektant Ing. Martin Berezňanin  (osvedčenie č. 6581*A2).   
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Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby bolo oznámené známym 

účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a verejnou vyhláškou listom zo dňa 

21.8.2019 a súčasne bolo nariadené ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 17.9.2019. 

Do skončenia ústneho pojednávania neboli účastníkmi konania vznesené námietky proti 

umiestneniu navrhovanej stavby. K návrhu boli predložené doklady v rozsahu požadovanom 

ust. stavebného zákona.  K dokumentácii stavby sa písomne vyjadrili: Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Rožňava, Slovak Telekom a.s a DIGI Slovakia s.r.o., SPP – Distribúcia 

a.s., Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Rožňava, Krajský pamiatkový úrad 

Košice, Obec Plešivec, Orange Slovensko a.s., O2 Slovakia s.r.o., OR Hasičského 

a záchranného zboru Rožňava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,  Okresný 

úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK, 

Správa ciest KSK Košice, SVP š.p. Banská Bystrica, ŽSR GR Bratislava – Správa majetku 

ŽSR, ŽSROR Zvolen - sekcia OaZT, sekcia energetiky a elektrotechniky.  Požiadavky a 

pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.     

Stavebný úrad posúdil návrh v zmysle § 37 stavebného zákona a zistil, že navrhované 

umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje za dodržania podmienok tohto 

rozhodnutia. Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.  

Na základe posúdenia návrhu bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.    

 

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

bol správny poplatok uhradený v hotovosti do pokladne obce vo výške 100,00 EUR.   

 

 

Poučenie 

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia na tunajší stavebný úrad v Plešivci, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec.  

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Iveta  Š u š á n o v á  

              starostka obce  
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Doručuje sa: 

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

  2. Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka  

  3. Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec 

  4. Východoslovenská distribučná a.s., Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice  

  5. Ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov dotknutých výstavbou, vlastníci 

s neznámym pobytom)  -  verejná vyhláška 

 

Na vedomie: 

  1. Správa ciest KSK, stredisko Rožňava, Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

  2. SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  

  3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Štítnická 19, 048 01 Rožňava 

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

  5. ŽSR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  6. ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava 

  7. ŽSR OR Zvolen, Sekcia energetiky a elektrotech., M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

  8. ŽSR OR Zvolen, Sekcia oznam. a zabezpeč. techniky, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

  9. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice 

10. Michlovský spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice  

11. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 

12. Okresný úrad Rožňava, odbor ŽP (ŠSOPaK, ŠSOH, ŠVS), 048 01 Rožňava 

13. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, 048 01 Rožňava 

14. Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK, 048 01 Rožňava 

15. Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, 048 01 Rožňava  

16. OR Hasičského a záchranného zboru, 048 01 Rožňava 

17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 048 01 Rožňava 

18. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 2019/1020-2 zo dňa 27.9.2019  

má povahu verejnej vyhlášky  

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým  

(na úradnej tabuli a súčasne na webovej stránke Obce Plešivec a Gemerská Hôrka).  
                                   

 

 

 

 

 
 


