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

Č.: 2019/1020-1                                                                                 V Plešivci, dňa 21.08.2019 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vec: 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „V264 - Gemerská Hôrka 

– kabelizácia VN (BR264-BA=BR264-AU)“ v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka 

a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia                  

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

 

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.  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.                                                                                                                                                                                                                                           

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).   

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. 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 

 

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

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

v platnom znení, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 36 stavebného zákona  

oznamuje začatie územného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a na prejednanie návrhu 

stavebný úrad  nariaďuje ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 

17. september 2019 (utorok) o 10,00 hod. 
so stretnutím na Obecnom úrade v Plešivci (zasadačka). 
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Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov pre 

rozhodnutie na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Plešivci (Ing. Liptáková, tel: 

058/7885591, 0903 251686) a svoje námietky  môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 42 ods.5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že 

v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú 

plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

 

 

 

 

 

 

                                                                Iveta  Š u š á n o v á 

                starostka obce 

 

 

 

Toto oznámenie o začatí územného konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým  

(na úradnej tabuli Obce Plešivec a Obce Gemerská Hôrka  

a súčasne na webovej stránke obce).  
                                   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. OR Hasičského a záchranného zboru, 048 01 Rožňava 

21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 048 01 Rožňava 

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

23. Ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov dotknutých výstavbou, vlastníci s neznámym 

pobytom)  -  verejná vyhláška 


