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Mesto   SOBRANCE 

Stavebný úrad, 073 01 Sobrance, Štefánikova 23  
 

 

Č.j.: 2022/00337 – 2022/1                                     Sobrance 04.04.2022 
 

 

Vec : Východoslovenská distribučná a.s., Košice – Mlynská 31, 042 91 Košice – 
žiadosť o   vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu : Výstavba 110 kV 
vedenia V6812 Snina - Sobrance 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

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

12.07.2021 na Mestskom úrade v Sobranciach žiadosť o    povolenie líniovej  stavby: Výstavba 110 
kV vedenia V6812 Snina - Sobrance, na pozemkoch v   katastrálnom území obcí: Snina, Stakčín, 
Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka a   na území Košického samosprávneho kraja 
v   katastrálnych územiach Ruská Bystrá, Podhoroď,  Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, 
Sobrance.  

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a verejnou vyhláškou zverejnenou dňa 18.01.2022, stavebný úrad upustil od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. 2020/00306-2020/7 zo dňa 06.04.2020, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020. 

 
         Mesto Sobrance ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 a § 119 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v   znení nehorších 
predpisov (stavebný zákon) na základe určenia stavebného úradu Ministerstvom dopravy a   výstavby 
SR pod číslom 09263/2018/SV/7966 zo dňa 29.01.2018,  ako príslušný správny orgán podľa § 13 
ods. 5 a § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o   obecnom zriadení, prerokoval predložený návrh 
v   stavebnom konaní vedenom v   súlade s   ust. §§ 58 – 62 stavebného zákona v   spojení 
s   príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o   správnom konaní (správny poriadok). 
Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu, zosúladení stanovísk uplatnených dotknutými 
orgánmi a posúdení námietok a vyjadrení účastníkov konania,   
 
podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a   podľa § 46 a   nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o   správnom konaní (správny poriadok)     

 

vydáva 

stavebné povolenie  
 
pre stavbu „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance“   
 
pre stavebníka: 
 
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 
 
na pozemkoch KNC (zvýraznené sú pozemky na ktorých budú stožiare): 
V   k.ú. Snina: úprava v   pôvodnej trase: parc.č. 5907/182, 5907/181, 5907/408, 5907/105, 

5907/104, 5907/106, 5907/101, 5907/100, 5907/419, 5907/418, 5907/302, 5907/549, 5907/544, 

5907/271, 5907/542, 5907/329, 5907/46, 1224/165, 4586/6, 1224/28, parc.č. 1224/44, 2588/94, 5724, 

5720/2, 5720/9, 5720/5, 5720/3, 5720/1, 6366/3; nová trasa: parc.č. 5714/1, 5718, 6366/3, 5720/1, 
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5707/1, 5720/4, 6372, 5707/1, 6372, 5707/12, 5707/5, 6372, 5707/1, 5712/1, 5735/6, 5708/2, 5708/1, 

6370/1, 5704/2, 5737, 5736/7, 5746/6, 5706/3, 5706/1, 5746/3, 

v   k.ú. Stakčín: parc.č. 1857, 1849, 1848, 1845, 1871, 1841, 1840, 1839, 1904 
v   k.ú. Kolonica: parc.č. 1257, 1262, 1263, 1274, 1266, 1268/1, 1269/1, 1268/1, 1317, 1200, 1188, 

1316, 1267, 1184, 1183/1, 1311, 1182, 1181, 1180/1, 1312, 1163/4, 1175/1, 1177, 1162/2,  
1176,  1162/19, 1162/20, 1306, 1111/4, 1111/5, 1111/1, 1106, 1113, 1112, 1115, 1116, 1117/1, 1104; 
v   k.ú. Ladomírov: parc.č. 1050/1, 1050/4, 1099/1, 1051/1, 1052/1, 1052/4, 1008/6, 1052/3,  
1008/3, 1008/4, 986/1, 1093, 977/1, 1101, 976/1, 1091, 975/1, 973, 971, 972;  
v   k.ú. Strihovce: parc.č. 1208/21, 1208/44, 1208/51, 1208/45, 1146/17, 1146/64, 1146/45, 1146/64, 

1146/35, 1497/2, 1145/1, 1143/32, 93, 1503, 1143/1, 1502, 1389/5, 1390/1, 1380/1; 
v   k.ú. Hrabová Roztoka: 1346, 1036, 1077, 1400,1095, 1400, 1120, 1122/2, 1145, 1404, 1420/8, 

1209/2,  
1420/7, 1209/1, 1420/6, 124/1, 122, 1373/5, 1452/2, 1373/4, 1452/3, 1405/11, 1375/1, 168, 156, 1411, 

197, 1376/1, 316, 1376/2, 1414;  
v   k.ú. Ruská Bystrá: parc.č. 525/2, 525/14, 523/1, 588, 522, 589, 524, 590, 526, 527, 542, 541/2, 

540/1, 540/2, 529/1, 543/3, 544/2, 543/4, 544/4, 544/1, 591/4, 591/3, 586/2, 545/1, 565/1, 546/1; 
v   k.ú. Podhoroď:  parc.č. 474/2, 568, 566, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 

580, 581, 554, 553/1, 551, 552, 465/1, 452, 453, 452, 451/2, 451/1, 449, 448, 446, 444, 435, 440, 

439/1, 437/1, 437/2, 438/2, 434, 436, 432, 430, 429/1, 426, 427; 
v   k.ú. Beňatina: parc.č. 406/1, 409, 405, 410, 403/1, 411/1, 401/1, 556/1, 535, 536, 551, 538, 539, 

532/1, 540, 541, 570, 542, 543, 559/4, 559/3, 559/1, 545, 544, 532/2, 559/12, 559/15, 559/16, 559/11, 

546, 570, 569, 565, 563, 564, 547, 548, 549, 547, 550; 
v   k.ú. Choňkovce: parc.č. 854/1, 861/1, 850/1, 860, 850/2, 850/3, 846/10, 860, 846/16, 846/19, 859, 

847/5, 857/1, 846/19, 846/16, 857/5, 847/1, 846/1, 858, 856, 855, 854/1, 849/2, 852, 853, 828/2, 827,  
826/1, 826/2, 783, 682, 678, 677, 816/1, 805/1, 822/1, 822/3, 800, 798/1, 795/1, 795/2, 798/2, 951, 

950, 948/1, 948/2; 
v   k.ú. Koňuš: parc.č. 862; 
v   k.ú. Tibava: parc.č. 737 
v   k.ú. Horňa: parc.č. 360, 362/9, 362/1, 362/2, 362/4, 362/3; 
v   k.ú. Sobrance: parc.č. 1150/1, 1150/10, 1211, 1148/1, 1148/2, 1212, 1220, 1146/38, 1146/39, 

1146/1, 1146/2. 

 
v registri E sa jedná o   pozemky: 
k.ú. Snina: KNE parc.č. 6019, 6107, 6130, 1322, 1323, 1358, 1359, 6101, 1360, 1361, 1362, 1363, 

1364,1365, 1366, 1367, 1370, 1371, 6101, 6128, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 
1547, 1548, 1549, 1550, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1812, 1811, 

1809, 1808, 1806, 1805, 1804, 1690, 1691, 745/22, 745/21, 745/20 
k.ú. Stakčín: KNE parc.č.  745/21,745/20,745/19,745/18,745/17,745/16,745/15,745/14,745/13,745/12, 

745/11, 745/10, 745/9,745/8,745/7,745/6,745/5,745/4,745/23,745/25,745/24,744/1,744/2,744/3,744/4, 

744/5, 744/6,744/7,744/8,744/9,744/10,744/11,744/12,744/13,744/14,744/15,744/16,744/17, 744/18, 

744/19,744/20,744/21,744/22,744/23,744/24,744/25,744/26,744/27,744/28,744/29,  
744/30,744/31,744/32,744/33,744/34,744/35,744/36,744/37,901/28,901/29,901/30,901/31, 

901/32,901/33,901/34,901/35,901/36,901/37,901/38,901/39,901/40,901/41,901/42,901/43, 

901/44,901/45,901/46,901/47,901/48,901/49,901/50,901/51,901/52,901/53,901/54,901/55, 

901/56,901/57,901/58,901/59,901/60,901/61,901/62,901/63,901/64,901/65,901/66,901/67, 

901/68,901/69,901/70,901/71,901/72,901/73,901/74,901/75,901/76,901/77,901/78,901/79, 

901/80,901/81,901/82,901/83,901/84,901/85,901/86,901/87,901/88,901/89,901/90,901/91,  
901/92,901/93,901/94,901/95,901/96,901/97,901/98,901/99,901/100,901/101,901/102, 

901/03,901/104,901/105,901/106,901/107,901/108,901/109,901/110,901/111,901/112, 

901/113,901/114,901/115,901/116,1029,898,1028,1032,742/1 
k.ú. Kolonica: KNE parc.č. 1454,1451,1469,1466/25,1466/24,1466/23,1466/22,1466/21, 
1466/20,1466/19,1466/18,1466/17,1466/16,1466/15,1466/14,1466/13,1466/12,1466/11, 
1466/10,1466/9,1466/8,1466/7,1466/6,1466/5,1466/1,1460/7,1460/6,1458/2,1458/3,1458/5,  
1428,1427,1180,1181,1182,2033,1178/2,1177,2032,1132,1133,1134,1135,2031,1176,1175,1174,1173,
1172,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148, 
1149,1150,1151,1152,1153,1172,1171,1170,1169,1168,1167,1166,1165,1164,1163,1162,  
1161,1160,1159,1158,1157,1156,1155,1154,2025,2024,1028,1027,1026/1,1026/2,1023, 
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1022,1021,1020,1019,1018,1017,1053,2023,2022,997,2021,978,979,980,981,923,980,981,  
2019,922,2018,906,907,2020,905,904,903,990,2016,2015,835,1291,2014/1,2014/1 
k.ú. Ladomirov KNE parc.č. 1/13, 726/1,726/2,725/1,1001,725/2,726/2,1002,722,704,598, 
697,599,600,601,602,603,604,605,606,593,615,616,1055,618,619,620,621,622,623,592, 
1020,642,591,590,589,588,588,587,586,585,584,583,582,581,580,579,578,577,576,575, 
574,547,548,549,550,551,1020,552,553,554,555,556,557,558 
k.ú. Strihovce KNE parc.č.  173,900,170,165,169,931,911,159,932,161/1,161/2,928,927,933, 
422,427,429,431,433,435,436,437,438,439,440,441,442,443,445,915,446,447,448,449, 
451/1,452/1,451/2,452/2 
k.ú. Hrabová Roztoka KNE parc.č. 207,206,624,211,212,213,214,260,248,247,246,245,244, 
243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,63,62,61,60,59,58,57,49,48,627/3,24, 
23,22,21,20/2,20/1,19/1,19/2,560/1,619,620,621,629/5,560/2,618,619,543,630/2,542/2,544, 
545,546,548/1,548/3,549,524,522,550,548/2 
k.ú. Ruská Bystrá KNE parc.č. 410/6,410/4,381/2,381/1,380,379,378/2,378/1,377,376,191, 
181/1,181/2,182,187,214/5,214/4,214/3,214/2,214/1,212/3,212/2,212/1,211/2,211/1,198, 
199/1,199/2,199/1,1003,200,201,202,203/1,203/2,203/3,290/2,290/1,289,288/1,288/2,295, 
287/2,287/1,293,1002/1,296,286/2,1001,286/1,1001,297,284/4,285,1000/22,268,267,266, 
265/1,264,1000/22,925,924,923/2,927,928,929,930,931,934,935/1,935/2,918,936,797/3, 
798/4,797/1,798/1,798/2,750/3,797/2,796/1,764,768/1,765/1,1025/1,765/2,765/3,768/2, 
768/3,767/2,766/1,767/1,767/3,766/2,758/2,735 
k.ú. Podhoroď KNE parc.č. 359/28,359/37,359/38,485,486,487,492,493,494,495,496,497, 
498,499,500,501,502,503,359/28,359/10,359/12,359/10,359/12,359/11,666,359/59,359/2, 
359/58,359/1,359/7,359/6,359/20,359/84,359/5,359/82,359/23,669,557/19,557/14 
k.ú. Beňatina KNE parc.č. 767,764/1,763/1,720,722,721,727,728,710/1,726,734,732,731, 
2295/2,2295/1,2294,2296,710/1,2514/1,2292,2291,2290,2289,2293,2288,2277,2285,2284/2, 
2283,2282,2281,2280,2279,2278,2276,2275/1,2274/1,2273/1,2272/1,2316,2317,2318,2319, 
2320,2321,2325,2326/3,2326/1,2219,2220,2221/1,2222/1,2326/2,2218/1,2221/2,2223,2224, 
2226,2228/1,2228/2,2197/2,2197/1,2196,2195,2188,2187,2182,2181,2176,2175/2,2175/1, 
2170,2169,2164,2163,2158,2157,2152,2151,2513/2,2194/1,2193,2189,2186,2369,2368, 
2367,2366,2365/2,2365/1,2364/1,2364/2,2360/5,2361/3,2361/2,2361/1,2357,2356,2355, 
2356,2402/3,2355,2388,2387,2386,2390/1,2389/2,2390/2,2389/1,2391/1,2391/2,2393, 
2406/1,2407,2410,2406/1,2530/2,2409,2408,2415,2447,2415,2446,2418,2416,2417,2420, 
2518,2421,2422,2430,2425,2426,2427,2530/2,2433,2432,2434,2519,2445,2521,2444,2442, 
2435,2436,2437,2442,2530/2,2438,2441 
k.ú. Choňkovce KNE parc.č. 1171,1121/1,1121/2,1120,1446/1,1171,1122/2,1122/1,1123, 
1124/1,1117/1,1124/2,1128/1,1128/2,1126/1,1125/1,1125/2,1126/2,1127,1129,1130/1, 
1130/2,1130/3,1130/4,1131,1132,1133/1,1133/2,1137,1136,1140,1139,1146/1,1144,1171, 
1171,1162,1225,1224/1,1224/2,1223/2,1223/1,1240/2,1241,1242/1,1242/2,1245/1,1245/2, 
169,1445/1,1260/1,1260/2,1260/3,1260/4,1260/5,1260/6,1260/7,1275,1287,1292,1309,1311, 
1313,1408,1407,1401,1392,1400,1391,1401,1399,1392,1391,1384,1372,1371,1374,1363, 
1365,1366,1441/2,1356/1,1356/2,119/2 
k.ú. Koňuš KNE parc.č. 1107,1106,1105/2,1105/1,1102,1101,1100,1099,1098/2,1097,1095, 
1094,1093,1092,1091,1090,1089,1088,1087,1086/2,1086/1,1085,1084/2,1084/1,1083,1082, 
1081,1080,1079,1078,1077,1076 
k.ú. Tibava. KNE parc.č 119/2,119/1,118/1,524/2 
k.ú. Horňa KNE parc.č. 518,519,520,521,522,523,524/1,525/1,526/1,527/1,528/1,529/1, 
530/1,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549, 
550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570, 
571,572,573,574,575,576,577,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647, 
648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666/1,667/1, 
668/1,669/1,670/1,671/1,672/1,673/1,674/1,675/1,676/1,677/1,678/1,687,689/2,690/2,691/2,  
686/1 
k.,ú. Sobrance KNE parc.č. 686/2,692/547,692/527,122/104,122/103,122/102,122/101, 
122/2,271/121,270/121,269/121,268/121,267/121,274/121,120/101,419 
Popis stavby: 
Líniová inžinierska stavba nadradenej technickej infraštruktúry, rieši zriadenie vzdušného elektrického 

vedenia 110 kV v   úseku od areálu elektrickej stanice Snina po areál elektrickej stanice Sobrance. 

Účelom stavby bude zabezpečovať  prenos elektrickej energie medzi elektrickými stanicami Snina 

a   Sobrance. Vedenie bude súčasťou elektrickej distribučnej siete VSD a.s. Súčasťou vedenia bude 

samonosný optický kábel.  
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Predmetom stavebného povolenia sú objekty:  
SO 01 – 110 kV medzi PB R2 a   ES Sobrance 
SO 02 – 110 kV medzi PB R2 a   ES Snina 

 
Rozsah stavby: 
Dĺžka trasy:37,877 km 
SO 01 1x110 kV:37,094 km 
SO 02 2x110 kV:0,783 km 
Počet lomových bodov trasy:31 
Počet stožiarov:157 ks 

 
Základné parametre stavby: 
Menovité napätie:110 kV 
Fázové napätie:68 kV 
Frekvencia:50 Hz 
Prúdová sústava:trojfázová TT 
Počet systémov:RZ Snina – stožiar č. 4:2 systémy 
Stožiar č. 4 – 157:1 systém 
Stožiar č. 158:2 systémy 
Výška základného typu stožiara:2x110 kV – 27m 
1x110 kV – 24m 
Priemerná dĺžka rozpätia:241 m 
Minimálna výška vodičov nad terénom: 6,5m 

 

 
Majetkovo právne vzťahy: 
Stavba je podľa § 108 ods. 2 stavebného zákona a   v   zmysle záväznej časti územných plánov 

Košického samosprávneho kraja a   Prešovského samosprávneho kraja verejnoprospešnou stavbou 

vo verejnom záujme. Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v   energetike a   má 

oprávnenie na zriaďovanie a   prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. 
K   pozemkom v   zastavanom území v   časti stavby, ktorá je úpravou existujúceho VVN vedenia 

v   k.ú. Snina má stavebník VSD a.s. vlastnícke právo (pozemky v   areáli elektrickej stanice Snina) 

alebo iné právo (pozemky mimo areálu elektrickej stanice Snina, v   pôvodnej trase vedenia) 

–vyplývajúce z   existencie VVN vedenia v   zmysle  zákona č. 251/2012 Z.z. o   energetike 

a   predchádzajúcich právnych predpisov, oprávnenia k   pozemkom vznikli povolením tohto vedenia 

v   minulosti a   viaznu na nich ako ťarchy. 
K pozemkom mimo zastavaného územia obce má stavebník VSD a.s. iné právo v   súlade 

s   ustanoveniami § 139 ods. 1 písm. c) vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z.z. o   energetike. Podľa  

ust. § 11 ods. 1 písmeno f) uvedeného zákona môže stavebník zriaďovať na cudzích pozemkoch 

mimo zastavaného územia obce elektrické vedenia vo verejnom záujme; pri povoľovaní takejto stavby 

stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na 

cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím 

právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. 

 
Podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. stavebný úrad určuje pre 
uskutočnenie stavby tieto podmienky: 
 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej SPIE Elektrovod a.s., 
Prievozská 4C, 824 66 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Dušan Kramár, ev.č. oprávnenia 
6238*A2, overenej v   stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude umiestnená a   uskutočnená v   súlade s   podmienkami územného rozhodnutia 
o   umiestnení stavby, vydaného stavebným úradom Mesta Sobrance pod č. 2020/00306-2020/7 
zo dňa 06.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020 

3. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných vedení, resp. 
zabudovaných zariadení. 
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4. Stavba o   RN 7,069 mil eur bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavba bude uskutočnená 
v   lehote do 36 mesiacov o   dňa začatia výstavby. 

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľským spôsobom oprávnenou osobou na uskutočňovanie 
stavieb podľa osobitných predpisov. V   súlade s   ust. § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona 
oznámi stavebník v   lehote do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby 
tunajšiemu stavebnému úradu.  

6. Stavebník zabezpečí stavenisko v   súlade s   ust. § 43i ods. 3 stavebného zákona. 
7. V   súlade s ust. § 66 ods. 4 písm. „j“ stavebného zákona označí stavebník stavbu na viditeľnom 

mieste štítkom s   týmito údajmi : 

 označenie stavby 

 označenie stavebníka 

 kto stavbu realizuje 

 kto a   kedy stavbu povolil 

 termín začatia a   ukončenia stavby 

 meno zodpovedného stavbyvedúceho. 
8. Stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby v lehote do 15 dní od začatia 

stavby. 
9. Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

stanovené §§ 48 –53 stavebného zákona a osobitnými predpismi a príslušné technické normy. 
10. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce. a dbať o 

ochranu zdravia osôb na stavenisku. Zabezpečiť bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 
stavenisko v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

11. Pri uskutočňovaní prác bude vedený stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona s 
obsahom zápisov o technických a technologických postupoch, vykonávaných kontrolných 
skúškach, a ďalších dôležitých úkonoch na stavbe. 

12. Stavebník  použije pri uskutočňovaní    stavby    vhodné stavebné výrobky v zmysle § 43f 
stavebného zákona a predloží  s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia doklady o 
overení vlastností výrobkov použitých na stavbe  podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

13. Stavebník musí dbať na to, aby uskutočňovaním prác neboli poškodené susedné pozemky a 
stavby. Za spôsobené škody zodpovedá stavebník v súlade s ust. Občianskeho zákonníka.  

14. 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. 

15. Stavebník zabezpečí ochranu poľnohospodárskej pôdy v súlade s ustanoveniami zákona č. 
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 
Stavebník zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu,   až do doby realizácie 
stavby. Vykoná skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečí jej 
hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím 
na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy. 

16. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o   energetike, najmä 
v   časti poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom a   užívateľom pozemkov. 

 
Stavebník je povinný dodržať podmienky z   rozhodnutí vydaných v   osobitných správnych 
konaniach: 
 

17. Rozhodnutie č. 3618/2020/ROP-010-V/54583-MI zo dňa 24.03.2020, vydal Dopravný úrad, 
Letisko M.R.Štefánika, Bratislava , ktorým povolil výnimku z   ochranných pásiem Letiska pre 
letecké práce v   poľnohospodárstve Kolonica. 

18. Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2019/045596 zo dňa 03.10.2019, právoplatné dňa 06.11.2019, 
vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o   životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a   vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorým rozhodol v   zisťovacom konaní, že 
zámer zmena navrhovanej činnosti „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance – zmena 
č.1“ sa nebude posudzovať podľa zákona. 
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19. Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2021/010441-007 zo dňa 30.07.2021, právoplatné dňa 
22.12.2021, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o   životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a   vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorým povolil výnimku zo 
zakázaných činností na území kde platí 2. stupeň ochrany a   vydal súhlas na poškodzovanie 
a   ničenie biotopov dotknutých stavbou. 

20. Rozhodnutie č. OU-MI-PLO-2021/004874-008 zo dňa 23.07.2021, právoplatné dňa 27.08.2021, 
vydal Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a   lesný odbor, ktorým dočasne vyňal na dobu 5 
rokov lesné pozemky z   plnenia funkcií lesov, v   okrese Snina a   v   okrese Sobrance. 

21. Rozhodnutie č.  OU-SV-OSZP-2021/000027-017 zo dňa 12.05.2021, právoplatné dňa 
02.06.2021, vydal Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o   životné prostredie, ktorým vydal 
súhlas na výrub drevín pre časť trasy v   okrese Snina.  

22. Rozhodnutie č. OU-SO-OSZP-2021/000019-007 zo dňa 08.07.2021, právoplatné dňa 09.08.2021, 
vydal Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o   životné prostredie, ktorým vydal súhlas na 
výrub drevín pre časť trasy v   okrese Sobrance. 

 
Stavebník je povinný dodržať podmienky zo stanovísk a   vyjadrení dotknutých orgánov: 
 

23. Dopravný úrad, sekcia leteckých navigačných služieb a   letísk, č.  4992/2021/ROP-002-P/41794  
zo dňa  28.01.2021, záväzné stanovisko, v   ktorom konštatoval splnenie podmienky č. 4 zo 
záväzného stanoviska pre územné konanie a   stanovil podmienky pre realizáciu stavby: 
I. Stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii líniovej stavby plniť nasledovné      podmienky: 

1) Najvyšší bod stavby nového 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance vrátane 
všetkých zariadení umiestnených na stožiaroch /antény, konštrukcie, 
technologické zariadenia a pod./, ostatných objektov a zariadení umiestnených 
v navrhovanej trase podľa zákresu v DÚR 11.2019 a nachádzajúcej sa v 
priemete ochranných pásiem (ďalej len „OP“) Letiska pre letecké práce v 
poľnohospodárstve Kolonica (ďalej len „LPP Kolonica“) a ich bližšom okolí v 
úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 39 až st. č. 54, nesmie prekročiť výšky 
uvedené v predloženej DÚR 11.2019, t. j. výšky cca 23,6 m až 30,2 m od 
úrovne terénu v závislosti od polohy bez posúdenia Dopravným úradom. 

2) Najvyšší bod montážnych mechanizmov použitých pri osádzaní stožiarov, resp. 
ich demontáži svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih a pod.), nesmie 
prekročiť výšku o 5,0 m až 10,0 m vyššie od úrovne maximálnej povolenej 
výšky určenej v podmienke časť I. ods. 1. 

3) Najvyšší bod stavby nového 110 kV vedenia v navrhovanej trase podľa zákresu 
v DÚR 11.2019, nachádzajúcej sa mimo OP (§ 30 ods. 1 leteckého zákona) a 
montážnych mechanizmov použitých pri osádzaní stožiarov, resp. ich 
demontáži svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih a pod.), nesmie prekročiť 
povolené výšky určené v podmienkach časť I. ods. 1 a 2, resp. až po 
predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu. 

5) Písomne oznámiť Dopravnému úradu a údajnému vlastníkovi spevnenej 
plochy LPP Kolonica v k. ú. Ladomirov – Optika Gerboc, Mgr. Václav Stržínek, 
Študentská 2997/44, 069 01 Snina minimálne 7 dní vopred začatie stavby s 
presným harmonogramom výstavby vedenia, osádzania jednotlivých stožiarov 
nachádzajúcich sa v priemete OP LPP Kolonica a v ich bližšom okolí v úseku 
vedenia medzi stožiarmi st. č. 39 až st. č. 54, resp. ich demontáže vrátane 
použitia montážnych mechanizmov spolu s ich skutočne používanými výškami 
(max. zdvih a pod.), polohou a dobou ich použitia (túto informáciu postačí 
oznámiť elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk, v kópii na adresu 
Marek.Izarik@nsat.sk - Dopravný úrad a na adresu vstrzinek@gmail.com – 
spevnená plocha LPP Kolonica). 

6) Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 7 dní odo dňa dosiahnutia konečnej 
výšky jednotlivých stožiarov v rámci stavby nového 110 kV vedenia, resp. 
daného úseku písomnú správu, ktorá bude obsahovať: 

a) fotodokumentáciu stavby zachytávajúcu pohľad na trasu, resp. jednotlivé úseky vedenia 
vrátane detailu vedenia v úseku medzi stožiarmi st. č. 51 (50) až st. č. 54 (53) a daných 
stožiarov a aj širšie okolie a taktiež celú trasu, tzn. aj mimo OP tak, aby bolo možné 
pracovníkmi Dopravného úradu prekontrolovať splnenie podmienok (fotografie postačia 
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elektronicky na adresy uvedené v časti I. ods. 5); 
b) geodetický elaborát overený autorizovaným geodetom a kartografom (v rozsahu podľa 

ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ktorý 
musí obsahovať nasledujúce údaje stavby vedenia nachádzajúceho sa v priemete OP 
LPP Kolonica a v ich bližšom okolí, tzn. v úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 39 až st. 
č. 54, dokladujúce splnenie podmienok: 

I.  rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred určených stožiarov 
vo vyššie uvedenej trase vedenia s popisom st. č., typu stožiara a údaj o polomere 
kružnice opísanej pôdorysu stožiara); 

II.  zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 
(geometrický stred určených stožiarov vo vyššie uvedenej trase vedenia s popisom st. 
č., typu stožiara a údaj o polomere kružnice opísanej pôdorysu stožiara); 
III.  skutočne zameranú nadmorskú výšku (Bpv) päty, najvyššieho bodu konštrukcie 
určených stožiarov vo vyššie uvedenej trase vedenia. 

Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre 
vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016“, ktorý je zverejnený na 
internetovej stránke Dopravné úradu (viď link – 
http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/) podľa bodu 3.16 „Zamerania 
pre potreby Dopravného úradu“, bez potreby dodania formulára údajov a metaúdajov.  

c) Priestorové údaje celej trasy líniovej stavby (napr. situáciu trasy VVN vedenia vo 
vhodnom formáte 2D, resp. 3D so zákresom stožiarových miest a popisom st. č. a 
výšok jednotlivých stožiarov (pri stožiaroch nachádzajúcich sa mimo priemetu OP 
postačuje uvedenie skutočne zrealizovanej výšky bez zamerania výšky stožiara 
geodetom), príp. aj popis zemepisných súradníc jednotlivých stožiarov).  

Podklady predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej podobe vo formáte *.pdf vrátane rezu 
typov stožiarov a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo formáte *.dgn/*.dwg. 

7) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia líniovej stavby 
a montážnych mechanizmov použitých pri ich realizácii musia byť s 
Dopravným úradom vopred prerokované. 

8) V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, 
resp. stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní 
Dopravnému úradu odo dňa, kedy k zmene došlo. 

II. Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a udržiavať 
denné LPZ na stavbe nového 110 kV vedenia nachádzajúcej sa v priemete OP LPP Kolonica a v 
ich bližšom okolí, tzn. v úseku vedenia medzi stožiarmi st. č. 51 (50) až st. č. 54 (53) v súlade s 
ustanovením predpisu L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaného 
Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 
24.10.2006 (ďalej len „L14 LETISKÁ, I.“), Hlava 6 (Vizuálne prostriedky na značenie prekážok) 
bezodkladne po vztýčení stožiara vrátane prepojenia vedenia medzi stožiarmi a plniť nasledovné 
podmienky: 

1)  Zabezpečiť označenie náterom denného LPZ na vrchnej časti stožiarov v 
danom úseku piatimi, resp. troma kontrastnými pruhmi o výške min. 3 m (tzn. 
celková výška náteru by mala byť cca 15 m) vrátane konzol. Použitá musí byť 
striedavo farba červená alebo oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh 
musí byť červený alebo oranžový (tzn. tri, resp. dva pruhy červené/oranžové/ a 
dva, resp. jeden biely). Na náter červenej, resp. oranžovej farby by mala byť 
použitá farba oranžová červená RAL 3020 alebo RAL 2004 , iný odtieň červenej, 
resp. oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom. 

2)  Na zemniacom lane, resp. na najvyššom z vodičov vedenia v zmysle 
ustanovení 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 a 6.2.10 predpisu L 14 LETISKÁ, I. v danom úseku 
umiestniť markéry guľovitého tvaru tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými 
markérmi  alebo medzi nosným stožiarom a markérom bola vo vzdialenosti 
maximálne 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m 
pri priemere markeru 130 cm; markéry by mali byť jednofarebné, a to farby 
červenej alebo oranžovej. Ak sú markéry kombinovanej farby bielej a červenej 
alebo bielej a oranžovej, mali by byť umiestnené striedavo, vybraná farba by 
malá kontrastovať s pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný. 

III. Pre užívanie stavby nového 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance sa určujú nasledovné 
podmienky: 
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1) Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť polohové a výškové riešenie stavby 
a umiestňovať na stožiare nového 110 kV vedenia ďalšie zariadenia (antény, 
konštrukcie, technologické zariadenia a pod.) nad úroveň odsúhlasenej výšky 
pre danú stavbu bez posúdenia Dopravným úradom.  

2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú údržbu a obnovu denného 
LPZ stavby tak, aby bola prekážka dostatočne viditeľná a kontrastná voči 
pozadiu.  

3) Každú zmenu vlastníka, resp. správcu vedenia a prípadne odstránenie stavby 
vedenia je nový vlastník, resp. správca alebo vlastník pri odstránení stavby, 
povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, 
resp. odstráneniu stavby. 

24. Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a   výstavby Slovenskej republiky č. 
29623/2020/SŽDD/84820 zo dňa 30.10.2020 – súhlas so zriadením stavby v   ochrannom pásme 
dráhy (OPD) a   obvode dráhy (OD), pre vykonanie činností v   OPD a   OD a   následné 
užívanie stavby určuje tieto podmienky: 

- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou 
SPIE Elektrovod, a. s., Prievozská 4C, 824 66 Bratislava overenou MDV SR, 
ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované 
bez predchádzajúceho povolenia MDV SR 

- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 
železničného telesa.  

- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených 
prevádzkou dráhy.  

- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.  
- Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so 
správcami zabezpečiť ich ochranu, resp. úpravu.  

- Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia 
Železníc Slovenskej republiky (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom 
území.  

- Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Železníc 
Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 
Bratislava, č. j.: 25454/2019/O230-2 zo dňa 28. 03. 2019.  

- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.  
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, 

aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala 
bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný 
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.  

- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie 
prác na stavbe. 

25. Železnice SR, GR odbor expertízy, č. 25454/2019/O230-2 z   28.03.2019 – súhrnné stanovisko, 
súhlas s   vydaním územného rozhodnutia a   stavebného povolenia za týchto podmienok: 

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené 

vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR 

Bratislava) , pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: 
-riešiť pri styku(križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení ( 
zab. kábel) v správe SOZT Košice (rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej 
polohy) 
-realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný 
priestor 

-stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o 
bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona č. 
124/2006 Z. z.). 
-stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený 
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. 

2. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 

navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT . Výkopové práce v ochrannom pásme 
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podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných 

vedení. 

3. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a 

ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovatke) a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR 

Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčik, tel. č. 0903 478 781)z dôvodu bezpečnosti 

prevádzky na dráhe. 

4. Stavebník (podľa potreby)požiada ŽSR - OR Košice, SŽTS o zabezpečenie 

traťovej výluky, resp. vlakovej prestávky (v úseku montážnych prác), min. 1 mesiac 

pred realizáciou stavby. 

5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a 

narušená železničná prevádzka. 
    Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 

odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby 
dráhy. 

ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené 
železničnou prevádzkou. 
Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto 
uhradí v plnom rozsahu. 
Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo 
pozemku ŽSR (odstrániť staré betónové základy, úpravy na pozemku vykonať do pôvodného stavu). 
Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác 
od ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. 
Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame 
prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby. 
26. Slovenská správa ciest, stanovisko č. SSC/7792/2020/2320/30473 z   30.09.2020 

k   dokumentácii pre stavebné povolenie:  Navrhovaná trasa vzdušného 110 kV vedenia križuje 
cesty 1/19 Michalovce - Sobrance, 1/74 Humenné - Snina a cesty III. triedy v okrese Snina a 
Sobrance. Stavba je zahrnutá medzi verejnoprospešné stavby v územnom pláne Košického a 
Prešovského samosprávneho kraja. Účelom navrhovanej stavby je zokruhovanie distribučnej 
sústavy na napäťovej úrovni 110 kV pre účely zvýšenia jej spoľahlivosti. 

K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky: 

- Na základe v   PD priloženého matematického výpočtu všetky priečne prepojenia VN 

kábla cez cesty I. triedy z   pohľadu výškového prepojenia budú vyhovovať. 

- Všetky zásahy do telesa ciest I. triedy, resp. obmedzenia cestnej premávky požadujeme 

zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcami našej) organizácie na 

detešovaných pracoviskách Humenné (I/74) Ing. Klajban, 0902892035 a   Michalovce 

(cesta I/19) Ing. Kizivat, 0902892023). 

- V   prípade že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na 

cestách I. triedy (státie mechanizmov a   pod.) je potrebné v   súlade s § 8 zákona č. 

135/1961 Zb. požiadať príslušný cestný správny orgán a   to OÚ Košice a   OÚ Prešov, 

odbor CD a   PK o   povolenie na vzvláštne uživanie cesty I. triedy. Pracovsiko musí byť 

riadne ozančené dopravným značením odsúhlaseným prislušným DI PZ. 
S vydaním stavebného povolenia stavby „ Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance" 

ako aj povolenia na zvláštne užívanie ciest podľa predloženej dokumentácie súhlasíme 

s   podmienkou rešpektovania našich pripomienok. 

27. Košický samosprávny kraj, vyjadrenie č. 2660/2019/OSM-9615 z 15.4.2019: Stavba sa dotýka 
ciest II/566, III/3811, III/3812, KSK požaduje dodržanie podmienok: 

- Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné 

náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,  

- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných 

predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách /cestný zákon] a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších 

predpisov,  

- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali 



10. strana rozhodnutia č. 2022/00337 – 2022/1 z 04.04.2022 
 

bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,  

- na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie 

dochádzať k ich znečisteniu, ani k ich poškodeniu, prípadné ich znečistenie odstráni 

bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné ich poškodenie odstráni investor v 

spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady,  

- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení 

správcu č. IPU-2019/892-10812 zo dňa 05.02.2019,  

- počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho 

roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období 

je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,  

- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest v dôsledku 

porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s 

realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku 

neodborne prevedených prác,  

- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest je 

potrebné odsúhlasiť so správcom. 

- Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej 

stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené. 

28. Okresný úrad Prešov, Odbor CD a   PK, stanovisko č. OU-PO-OCDPK-2020/051081-007, zo dňa 
27.11.2020, ktorým povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/74 
v   okrese Snina,  za  dodržania nasledovných podmienok: 

- Predmetné VVN vedenie je trasované vo väčšej miere mimo ciest I. triedy v Prešovskom 

kraji, iba v jednom mieste medzi lomovými bodmi R1 – R2 križuje rieku Cirocha, 

pripravovanú prekládku cesty I/74 Snina - Stakčín a cestu I. triedy I/74 za odbočením na 

Rybníky v smere na Stakčín pri železničnej stanici v Snine, následne míňa obec Kolonica, 

Príslop, Ladomírov, a križuje cestu III. triedy v obciach Šmigovec, Strihovce a Hrabovej 

Roztoke, kde prechádza do Košického kraja cez k. ú. obcí Ruská Bystrá, Podhoroď, 

Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance. Povolenie výnimky sa vzťahuje 

na účely realizácie stavby: „Výstavba vedenia 110kV Snina - Sobrance“ v extraviláne a na 

práce v dotyku cesty, ktoré budú realizované v ochrannom pásme št. cesty I/74 podľa 

predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej SPIE Elektrovod a.s., Prievozská 4C, 

821 09 Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Dušanom Kramárom, autorizovaným 

stav. inžinierom, reg. č. 6238*A2. 

- Dodržať podmienky, stanovené SSC, IVSC Košice vo vyjadrení pod č. 

SSC/7792/2020/2320/30473 zo dňa 30.09.2020, ďalej v stanovisku ODI Humenné pod č. 

ORPZ-HE-ODI-102-059/2020 zo dňa 03.08.2020 a v stanovisku SaÚC PSK, Oblasť 

Humenné pod č. SÚC PSK-HÉ/22-9/2018/719 zo dňa 13.10.2020. 

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu, narušeniu stability a odvodnenia cestného 

telesa v zmysle STN 73 3050, ako aj k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a 

znečisťovaniu cesty a rigolov. Prípadné problémy v dotknutom úseku ochranného pásma 

konzultovať so zodpovedným pracovníkom SSC IVSC Košice, pracovisko Humenné, Ing. 

Anton Klajban, č.tel.: 0902 892035 

- Pracovníci vykonávajúci zemné práce v ochrannom pásme uvedených ciest I. triedy 

musia mať toto povolenie počas výkonu prác pri sebe pre účely kontroly (môže byť aj 

fotokópia). 

- Pre dopravné manipulácie k stavbe a stavbe dopravného napojenia na cestu I/74 

využívať jestvujúcu cestu I/74, prípadne možné účelové komunikácie v blízkosti stavby. 

- Pri prácach v ochrannom pásme sa nesmie na ceste skladovať žiaden stavebný materiál. 

- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím nesprávnej technológie, haváriou 

mechanizmov, nedodržaním bezpečnostných predpisov a noriem. 

- Pred začatím prác je žiadateľ povinný vyžiadať si informácie o všetkých druhoch 

podzemných vedení a podľa pokynov ich majiteľov a správcov sietí zabezpečiť ich 

ochranu proti prípadnému poškodeniu. Vyžiadať stanoviská od správcov sietí v dotyku s 

uvedenou stavbou a dodržať nimi stanovené podmienky. Taktiež musí mať žiadateľ 

súhlas od vlastníkov pozemkov, na ktorých budú prebiehať stavebné, manipulačné, resp. 
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iné práce a povolenie od príslušného stavebného úradu. 

- Súhlasy vlastníkov pozemkov budú zabezpečené v zmysle zákona 50/1976 Z.z. a zákona 

251/2021 Z.z.. 

- Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác v dotyku s cestou I/74 a prípadnom 

krížení vedení so št. cestou I/74 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolení na 

zvláštne užívanie komunikácie, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných 

dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu 

o projekt dopravného značenia a tento predložiť tunajšiemu úradu v počte 3 ks. 

- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo 

doplniť, ak si to vyžiada všeobecný verejný záujem. 

29. Okresný úrad Košice, Odbor CD a   PK, stanovisko č. OU-KE-OCDPK-2021/013134-002, zo dňa 
11.3.2021, ktorým povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/19 
v   okrese Snina,  za  dodržania nasledovných podmienok: 

- Umiestnenie VN siete bude situované podľa predloženej projektovej dokumentácie 

uvedenej stavby. 

- Pri realizácii prác v rámci stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty I/19. O 

prípadné obmedzenie cestnej premávky musí byť požiadaný tunajší úrad. Dopravné 

značenie počas výstavby musí byť odsúhlasené KRPZ-KDI Košice. 

- Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť na cudzom majetku 

počas realizácie stavby v okolí uvedenej cesty I.triedy. 

30. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, stanovisko pre stavebné konanie a   k   vydaniu 
výnimky z COP č. IU-2020/1973-10623 z   19.10.2020, stavba sa dotýka záujmov správcu 
pozemných komunikácií II/566, III/3812, III/3811, stanovujú sa podmienky: 
- Ide o vzdušné vedenia, ktoré  križujú cesty II/556 v   rozpätí 100-101  - kumulatívne 

staničenie  12,639 km a   st.č. 142 - 143,  cestu III/3811 kumulatívne staničenie 1,43 km, 
v   rozpätí st.č. 132 – 133,  cestu III/3812 kumulatívne staničenie  1,43 km v   rozpätí 
st.č. 111 - 112.  

- Umiestnenie podperných bodov v mieste križovanie trasy vedenia s cestou II/566, III/3811 
a III/3812 realizovať v súlade s platnou technickou normou tak, že výšky vodičov nad 
úrovňou vozovky budú mať  rezervu 0,5m. 

- Miesta križovania v danom úseku je potrebné riadne zabezpečiť a to dočasným dopravným 
značením schváleným OR PZ ODI v Michalovciach a odsúhlasením SC KSK. 

- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita 
cestného telesa a nedochádzalo k zosuvu cesty v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce. 

- Pri realizácii prác dodržať platné slovenské normy a príslušné technické predpisy. 
- Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhľade na ceste. 
- Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých 

správcov podzemných sietí o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne. 
- Zeminu a iný materiál neuskladňovať na vozovke cesty, každé znečistenie vozovky počas 

realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. 
- Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali účastníkov cestnej 

premávky a chodcov, výkop bude viditeľne označený a zabezpečený pred možným úrazom 
účastníkov cestnej premávky. 

- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť 
minimálne 5 pracovných dní vopred, Správe ciest KSK. 

- Stavebník pred realizáciou stavby požiada OÚ Michalovce, Odbor CDaPK o povolenie na 
zvláštne užívanie cesty. 

31.  Okresný úrad Michalovce, odbor CD a PK, stanovisko č. OU-HE-OCDPK- 
OU-MI-OCDPK-2020/018005-004, zo dňa 23.10.2020 , ktorým povoľuje výnimku zo zákazu 
činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty II/566, III/3812, III/3811, z dôvodu realizácie stavby. 
Stanovisko je podmienené dodržaním nasledovných podmienok: 
- Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemných komunikácií II. triedy 

– II/566 a III. triedy – III/3812, III/3811 v okrese Sobrance, v rámci stavby „Výstavba 110 kV 
vedenia V6812 Snina – Sobrance.“ 

- Pri výstavbe rešpektovať požiadavky stanovené v záväznom stanovisku Okresného 
riaditeľstva PZ SR, ODI v Michalovciach, ul. Hollého 46, 071 01 Michalovce, č.: 
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ORPZ-MI-ODI1-13-109/2020, zo dňa 03.08.2020 a vo vyjadrení Správy ciest KSK, 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, č. IU-2020/1973-10623, zo dňa 19.10.2020. 

- Stavba sa bude realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia alebo 
stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a cestného 
zákona v platnom znení. 

- Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemnej 
komunikácie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, 
cestného zákona a ich vykonávacích predpisov. 

- K obmedzeniu premávky na predmetnej komunikácii je stavebník povinný požiadať o 
určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona, 
prípadne požiadať o čiastočnú uzávierku podľa § 7 cestného zákona. 

- Ak dôjde počas realizácie prác ku kríženiu predmetných ciest v intraviláne, respektíve v 
extraviláne je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán, pred realizáciou prác, podľa 
§ 8 cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. 

- V prípade mimoriadnych okolností tunajší úrad si vyhradzuje právo zrušiť, respektíve 
doplniť stanovené podmienky. 

32. Správa a   údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, stanovisko č. SÚC 
PSK-HÉ/22-9/2018/719 z   13.10.2020:  súhlasíme s realizáciou stavby podľa predloženej PD 
za dodržania nasledovných podmienok: 
- stĺpy nadzemného VN vedenia musia byť umiestnené za vonkajšou hranou, resp. za 

okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru         (priekopa, chodník, 
zelený pás) nesmú tvoriť pevnú prekážku v cestnom telese podľa § 20 odst. 1 zákona č. 
135/1961 Z.z. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) sa predmety tvoriace pevnú 
prekážku musia odstrániť v lehotách určených v § 21 odst, 2, písm. c, vyhlášky č. 35/1984 
Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do 31.12.1990  

- vzdušné križovanie cesty III/3895 VN sieťou musí byť v   súlade s   príslušnou STN (min. 
výška cedenia nad telesom vozovky), 

- SÚC PSK ako správca cesty III/3895 VVN žiada stavebníka, aby pred začatím prác a   po 
ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Ing. Juraja Hačka, tel. 
0905864009) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a   po realizácii 
prác vo forme písomného zápisu (príloha) 

- Vykopaná zemina sa nesmie uskladňovať na cestnom telese, znečistenú cestu je potrebné 
uviesť do pôvodného stavu,  

- na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s   finančnou 
náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby), 

- žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a 
musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, 

- každý prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prejednať s   jej majetkovým 
správcom, 

- Pozemky pod cestou III/3895 v k.ú. Strihovce p.č.KN C 1497/2, nie sú v majetku PSK, ani 
pod správou SÚC PSK, preto týmto nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov 
pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou. 

- v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej 
správy podpemé body odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady. 

- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a   odsúhlasené 
príslušným ODI PZ SR. 

33. Okresný úrad Humenné, odbor CD a   PK, stanovisko č. OU-HE-OCDPK-2020/012510-002, zo 
dňa 4.11.2020m, ktorým vydáva Rozhodnutie o udelení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme cesty III/3895, v k.ú. Strihovce, z dôvodu realizácie stavby. Stanovisko je 
podmienené dodržaním nasledovných podmienok: 
- Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme pozemnej komunikácie III/3895 v 

extraviláne k. ú. obce Strihovce podľa spracovanej projektovej dokumentácie vypracovanej 
Ing. Dušanom Kramárom – autorizovaným stavebným  inžinierom reg. č. 6238*A2 a 
stanoviska správcu pozemnej komunikácie Správy a údržby ciest PSK, oblasť  Humenné 
č. SÚC PSK-HÉ/22-9/2018/719 zo dňa 13.10.2020. 

- Pri vedení trás inžinierskych sieti v súbehu s cestou III/3895 v extraviláne rešpektovať pri 
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súčasnom smerovom vedení cesty jej výhľadové šírkové usporiadanie. 
- Pred začatím realizácie stavby požiadať správcov sieti o vytýčenie existujúcich 

podzemných inžinierskych sieti. 
- Pri stavebných prácach nesmie byť na ceste skladovaný žiaden materiál a musí byť 

zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Prípadné znečistenie cestného 
telesa okamžite odstrániť. 

34. Okresný úrad Snina, odbor Starostlivosti o   životné prostredie, vyjadrenie č. 
OU-SV-OSZP-2021/000343-004 z   19.03.2021, v   zmysle § 27 ods. 1 písm a) zákona č. 
364/2004 Z.z. o   vodách (vodný zákon) – súhlas  na uskutočnenie stavby, za splnenia 
nasledujúcich podmienok: 
- Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženým projektom stavby, ktorý vypracoval SPIE 

Elektrovod, a.s. Prievozská 4C, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Dušan Kramár  v 
12/2020. 

- Pre práce v blízkosti a vo vodnom toku použiť mechanizmy a motorové vozidlá v dobrom 
technickom stave a zabezpečené proti úniku ropných látok do vodného toku v zmysle §39 
ods. 2 vodného zákona. 

- Pri výstavbe rešpektovať pobrežné pozemky, ktoré sú do 10 m od brehovej čiary ostatných 
vodných tokov v súlade s §49 ods. 2 vodného zákona. 

35. Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o   životné prostredie, stanovisko č. 
OU-SO-OSZP-2021/000169-002, zo dňa 4.3.2021, ktorým vydáva v súlade s §27, odst. 1, písm. 
a) vodného zákona súhlas, ktorý je zároveň záväzným stanoviskom podľa §140b zákona 
č.50/1976 Zb. na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch – ich vzdušné križovanie. 
Podmienky súhlasu z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd sú nasledovné: 
- Pri realizácii stavebných prác budú vykonané také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k 

znečisteniu podzemných a povrchových vôd, ani k narušeniu stability brehov križovaných 
vodných tokov a hydromelioračných zariadení 

- Stavebník je počas realizácie stavebných prác povinný zabezpečiť prietočnosť vodných 
tokov. 

- Prípadné poškodenie dna a svahov uviesť do pôvodného stavu 
- Za prípadnú povodňovú situáciu zapríčinenú realizáciou stavby je zodpovedný dodávateľ. 
- Počas prác dodržať normu STN 73 6822 – Kríženie a súbeh vedení a komunikácií s 

vodnými tokmi. 
- Vydaním tohto súhlasu nie sú dotknuté povolenia respektíve súhlasy vydávané podľa 

osobitých predpisov. 

36. Okresný úrad Snina, odbor Starostlivosti o   životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SV-OSZP- 
2019/000841 - 005-JH z   25.11.2019 pre účely územného konania v   zmysle § 9 ods. 1 
a   ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z.: Podmienka zo stanoviska, týkajúca sa realizácie stavby 
(ostatné podmienky, ktoré už boli splnené v   príprave stavebného konania sa neuvádzajú) 

- pri realizácii projektu je stavebník povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia 

smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých 

ekosystémov, 

37. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, stanovisko  č. 
OU-HE-PLO1-2021/001123-004, zo dňa 7.1.20221  podľa § 17 ods. 2 p.a)  zákona č. 220/2004 
Z.z., v katastroch obcí Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Strihovce a Hrabová Roztoka - 
vyjadruje súhlas s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržania 
nasledovných podmienok. 
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastov 
samonáletu drevín. 

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 20cm a 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavaných častiach pozemkov. 

- Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností podľa §3, odst.2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu 
pozemku z ornej pôdy a TTP na zastavanú plochu a nádvorie s predložením po 
realizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu a 
tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná OÚ Snina, katastrálny odbor, Partizánska 
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1057, 069 01 Snina. 

38. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a   lesný odbor, OU-MI-PLO-2021/002203-2, zo dňa 
15.2.2021 uvádza povinnosť ochrany poľnohospodárskej pôdy. Úrad nemá žiadne pripomienky k 
projektu stavby, ale požaduje dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o   ochrane 
a   využívaní PP v   znení neskorších predpisov:  

- V   zmysle ust. § 17 ods. 2 zákona, v   prípade výstavby stožiarov alebo iných objektov 

nadzemného a   podzemného vedenia a   výmera jednotlivých uvedených objektov 

nepresiahne výmeru 25m2 nie je potrebné rozhodnutie o   odňatí PP. 

- Realizácia si vyžaida dočasný záber poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok, 

vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. 

39. Okresný úrad Humenné, pozemkový a   lesný odbor, stanovisko pre stavebné konanie  č. 
OU-HE-PLO2-2021/001689-002, zo dňa 3.2.2021 podľa § 10 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. 
o   lesoch, súhlas s   využitím pozemkov v   OP lesa (k.ú. Snina, Kolonica, Ladomirov, 
Strihovce, Hrabová Roztoka). 

40. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a   lesný odbor, stanovisko pre stavebné konanie  č. 
OU-MI-PLO-2021/002730, zo dňa 26.2.2021 podľa § 10 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. 
o   lesoch, súhlas s   využitím pozemkov v   OP lesa za podmienok: 
- Chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníkov 

a obhospodarovateľov lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
- Dodržiavať zákazy niektorých činností   na lesných pozemkoch podľa §31 ods.1 písm. a) 

až p) zákona o lesoch v súlade s ods.3 zákona o lesoch 
- Za vzniknuté škody na stavbách v predmetnom území spôsobené okolitým porastom, 

pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou pohromou nenesie obhospodarovateľ lesa 
zodpovednosť, 

- Nebudú spôsobené škody na okolitých lesných porastoch. V prípade že dôjde ku vzniku 
škôd, si tieto obhospodarovateľ lesa uplatní u vlastníka prislúchajúceho pozemku. 

- Žiadateľ nebude obmedzovať obhospodarovateľov lesa vo výkone činností, ktoré 
zabezpečujú v zmysle zákona o lesoch.  

41. Lesy SR š.p. odštepný závod Sobrance vydali stanovisko č. 1339/2018 46251/2019-103 z 
4.12.2019, v ktorom určili  podmienky (kurzívou doplnené splnenie podmienky): 
- rešpektovať ustanovenia zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. a zákona o ochrane prírody a 

krajiny č. 543/2002 z.z., 
- lesné pozemky na ktorých bude realizovaná stavba (hlavné stavenisko, nové prístupové 

cesty, bezlesie) musia byť pred vydaním stavebného rozhodnutia dočasne vyňaté z plnenia 
funkcií lesa (rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva) minimálne na dobu 
dvoch rokov – splnené; 

- správcovi lesných pozemkov patrí za vyňaté pozemky náhrada podľa S 35 zákona č. 
326/2005 Zz. o lesoch (dohodu uzatvorí Investor so správcom LP pred vydaním 
rozhodnutia o vyňatí pozemku z plnenia funkcií lesa - splnené), drevná hmota z predčasnej 
likvidácie porastov patri správcovi pozemku, odlesnenie vykoná OZ Sobrance na náklady 
žiadateľa, 

- lesné pozemky na ktorých vznikne ochranné pásmo (v zmysle zákona č. 351/201 1 Z.z.) 
musia byť trvale obmedzené vo využívaní v zmysle S 7 ods. 1 zákona č. 326/2005 Zz. 
(bude splnené po realizácii stavby), 

- na vyňaté lesné pozemky vo vlastníctve štátu uzatvorí investor stavby so správcom 
pozemkov nájomnú zmluvu (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí pozemkov 
a pred vydaním stavebného rozhodnutia) – (nájomná zmluva je vyhotovená), 

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelí súhlas na vyňatie lesných 
pozemkov v zmysle S 5() zákona oč. 326/2005 z.z. o lesoch, po realizácií stavby 
(najneskôr v kolaudačnom konaní) uzatvorí investor so správcom pozemkov na lesné 
pozemky trvalo obmedzené vo využívaní zmluvu o zriadení vecného bremena za odplatu 
resp. dohodu o náhrade za zriadenie vecného bremena a nútené obmedzenie užívania 
pozemkov v ochrannom pásme, 

- za vzniknuté škody na zariadeniach žiadateľa, investora alebo dodávateľa resp. zhotoviteľa 
stavby spôsobené okolitým porastom, pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou 
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pohromou nenesie štátny podnik Lesy Slovenskej republiky B. Bystrica zodpovednosť,  
- nebudú spôsobované škody na okolitých lesných porastoch a lesných cestách (v prípade 

vzniku škôd si tieto bude štátny podnik. LSR uplatňovať u investora),  
- pri realizácií stavby nedôjde k obmedzeniu hospodárska činnosť nášho podniku,  
- využívanie lesných ciest, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy SR, bude počas 

výstavby riešené samostatnou dohodou o spoločnom užívaní ciest so zhotoviteľom stavby,   
- pri križovaní trasy stavby s lesnou cestou bude trasa kábla uložená v predpísanej 

chráničke, označená povrchovým značením a lesná cesta bude vrátená do pôvodného 
stavu,  

- dodržať bezpečnostné opatrenia na zamedzenie úniku PHM a iných škodlivých látok 
negatívnym dopadom na životné prostredie,  

-  začiatok a harmonogram prác a pohyb pracovných mechanizmov oznámiť v predstihu na 
OZ. 

42. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a   lesný odbor, zn. OÚ-MI-PLO/2019/017610 
z   11.11.2019, záväzné stanovisko v   zmysle § 6 ods. 3 zákona o   lesoch, k územnému 
konaniu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov a k návrhu na realizáciu stavby, podľa 
predloženej projektovej dokumentácie stavby „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina-Sobrance” v 
okrese Sobrance  (uvádzajú sa len podmienky pre realizáciu stavby): 

- Pred začatím prác, v prípade vstupu na lesné pozemky, požiadať tunajší úrad o udelenie 
výnimiek zo zakázaných činnosti v lese v zmysle § 31 zákona o lesoch. 

- Podľa § 8 ods. 3 citovaného zákona o lesoch odlesňovanie lesných pozemkov sa nesmie 
začať pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. 

- Takto vyťažená drevná hmota bude v Programe starostlivosti o lesy a Lesnej hospodárskej 
evidencii zaevidovaná v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) citovaného zákona o lesoch ako ťažba 
mimoriadna. 

- Pri realizácii tohto zámeru je treba rešpektovať zásady ochrany lesných pozemkov v 
zmysle ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, navrhnúť a odôvodniť 
najvýhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov, vyhodnotiť možné dôsledky 
alternatívnych riešení vrátane ekonomických a nedotknúť sa funkčnosti lesnej dopravnej 
siete nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti stožiara.  

43. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a   lesný odbor, č. OU-M1-PLO-2018/017511 
z   11.11.2019, vyjadrenie z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy: súhlasí s   uvedenou 
stavbou a   nemá námietky k   priloženej dokumentácii. Z hľadiska ochrany PP je potrebné 
postupovať v zmysle ustanovení zákona číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy § 
12 až 18 v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

- podľa § 17, ods. 2 nie je potrebné rozhodnutie o trvalom odňatí PP ak ide o stožiare 

nadzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2, ak presiahne, je 

potrebné požiadať o trvalé odňatie PP 

- ak ide o dočasné odňatie PP na čas dlhší ako jeden rok, je potrebné pred vydaním 

stavebného povolenia požiadať o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí PP s prílohami 

uvedenými v § 17 (bilanciu skrývky humusového horizontu, projekt spätnej rekultivácie, 

kópie KM alebo GP 

- pri dočasnom odňatí na čas kratší ako jeden rok, je potrebné vyžiadať stanovisko orgánu 

ochrany PP podľa § 18, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia 

PP a lehota na uvedenie pôdy do pôvodného stavu (bilancia skrývky humusového 

horizontu PP, návrh vrátenia PP do pôvodného stavu. 

44. Okresný úrad Sobrance, OŽP, číslo OU-SO-OSZP-2018/000628 z   5.12.2018, Orgán štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve súhlasí s predloženým návrhom projektovej dokumentácie za 
týchto podmienok : 

- odpady vznikajúce počas realizácie stavby budú zhodnotené resp. zneškodnené v súlade 

so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, firmou, ktorá je na túto činnosť 

oprávnená 

- po ukončení stavebných prác / do 30 dní / je potrebné doložiť úradu ŽP materiálovú 

bilanciu odpadov a zdokladovať spôsob zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii 

stavby. 
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45. Úrad verejného zdravotníctva SR, záväzné stanovisko č. OHŽP-275/19 z   7.1.2019 – 
s   návrhom na územné konanie sa súhlasí. Požaduje sa aby navrhovateľ zabezpečil počas 
výstavby predmetnej stavby dodržanie limitov ustanovených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

46. Slovak Telekom a.s., vyjadrenie pre stavebné konanie č. 6612104494 z   19.02.2021 – dôjde do 
styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) v   k.ú. Kolonica, Snina, Stakčín; vyjadrenie č. 
6612104495 z   19.02.2021 – nedôjde do styku so SEK v   k.ú. Hrabová Roztoka, Kolonica, 
Ladomirov, Podhoroď, Ruská Bystrá; vyjadrenie č. 6612104496 z   19.02.2021 –dôjde do styku 
so SEK v   k.ú. Beňatina, Choňkovce, Horňa, Koňuš, Podhoroď, Sobrance, vyjadrenie č. 
6611933922 z   9.12.2019 – dôjde do styku so SEK v   k.ú. Choňkovce, Horňa, Koňuš, 
Sobrance. Podmienky: 

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 stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené  parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

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: Ing. Ladislav Mikloš, 

ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179; Miroslav Gnip, 

miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906. 

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 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Nedodržanie  vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. 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. 

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 
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11. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

12. 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. 

13. 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. 13. 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. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci 

záujmové územie žiadateľa 

16. Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a 

budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých 

uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou 

infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.  

47. Hydromeliorácie, š.p. vyjadrenie č. 4330-3/120/2020 z   17.08.2020: Súhlasíme s   vydaním 
stavebného povolenia a   zároveň prirealizácii stavby žiadame dodržať podmienky uvedené vo 
vyjadrení č. 6508-2/120/2018 zo dňa 26.11.2018: 

- križovanie vzdušného vedenia s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v súlade s 

ustanoveniami STN 73 6961 ,Križovania a súbehy melioračných zariadení s 

komunikáciami a vedeniami” z r.1983 

- pred začatím prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanálov zástupcov 

Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Michalovce — kontaktná osoba p. Mráz, 

č.t. 0903 997 978 alebo Ing. Godočík, č.t. 0903 649 711 

- pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 5 m od brehovej čiary 

odvodňovacích kanálov 

- dodržať najmenšie voľné výšky vzdušného vedenia nad hladinou odvodňovacích kanálov 

v zmysle horeuvedenej STN  

- v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorému má 

Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na 

náklady investora. 

48. SPP distribúcia, a.s. vyjadrenie pre stavebné povolenie č. TD/NS/0702/2020/Va z   5.10.2020: 
v   záujmovom území sa nachádzajú regulačné stanice plynu, VTL plynovody, VTL prípojky, STL 
a   NTL plynovody, plynárenské a   elektrické zariadenia. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej 
siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") SÚHLASÍ s   vydaním 
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D 

www.spp-distribucia.sk (鐶 s・ E-slu枌 y), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 

plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,  

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 
V prípade neoznámenia začatia prác SPP-D upozorňuje na možný podnet podania 
oznámenia na SOI. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä kontroly výkonu, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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prevádzka, údržby, skúšok, opráv a rekonštrukcií. 
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v OP plynárenských zariadení. 
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej  ako 1m na každú 

stranu od obrysu NTL zariadenia a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL zariadenia 
výslovne ručne, bez použitia strojových mechanizmov so zvýšenou opatrnosťou. 

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavební je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D, na vykonanie kontroly stavu 
plynárenského zriadenia, podsypu, obsypu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok bude 
zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa tieto práce nevzťahuje vydané stavebné povolenie. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 
celej doby 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 poškodenia zariadenia SPP-D vrátane poškodenie izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D. 

- Dodržať všeobecné podmienky činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.  
 

49. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice vyjadrenie č.    
      899/2021/Je/O/ÚVR z   07.01.2021, k   pripravovanej stavbe pre účely stavebného konania:  

Podmienky VVS a.s. závod Humenné (pripomienky týkajúce sa DSP boli zapracované) : 

- V záujmovom území sa nachádzajú siete tak, ako je to zakreslené v predloženej 

dokumentácii. 

- Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie sietí v 

správe a prevádzkovej údržbe spoločnosti na základe objednávky. 

- V predloženej situácii C2. Mapa KN medzi st..č.166 až st.č.168 je dažďová kanalizácia 

ktorá nie je v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. 

- V predloženej situácii Mapa KN, list 2 v k.ú. Snina sa nachádza verejný vodovod D110mm 

a verejná kanalizácia o dimenzii D315mm, nie tak ako je uvedené v popise 

- Navrhované stožiarové konštrukcie požadujeme umiestňovať mimo OP verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie.  

- Ochranné pásmo vodovodných objektov bude rešpektované a  počas realizácie stavby 

bude rešpektovaný zákaz vymenovaných činností v odstavci č.5. 

- Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu. 

- Žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu OP vodovodu a kanalizácie 

odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s. p. 

Lojanom, t.č. 057/7870580, mail: david.lojan@vodarne.eu, ktorý svoju účasť a rozsah 

výnimky  zaznamená do stavebného denníka. 

- Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť budované vodovodné a kanalizačné 

prípojky pre jednotlivé objekty, ktoré nie sú v správe VVS, a.s.. O ich vytýčenie požiadajte 

ich majiteľa, resp. správcu. 

- Ak pri realizácii stavby nebudú dodržané pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, v prípade poškodenia vodovodného a kanalizačného potrubia, pri 

odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nebude VVS, a.s. 

znášať náklady. Náklady na odstránenie bude znášať investor stavby. 
Podmienky VVS a.s. závod Košice, prevádzkovateľ vodovodného potrubia DN1000: 

- Žiadame rešpektovať manipulačný priestor privádzacieho potrubia DN 1000 vodárenského 

distribučného systému Starina – Košice a ochranné pásmo vodovodu s priemerom väčším 

ako DN500 mm,  zmysle zákona č.442/2002 Z.z. 2,5m na obe stranyyy od pôdorysného 

okraja potrubia. 
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- Pri križovaniach či súbehu dodržať STN 73 6005, Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia. Upozorňujeme že do priestoru nad vodovodné a kanalizačné potrubie ako aj v 

rozsahu OP všetkých jestvujúcich potrubí a manipulačného priestoru privádzacieho 

potrubia DN 1000 mm, nie je možné osadiť iné stavebné objekty 

- V procese realizácie stavby bude prísne dodržovaný zákaz vymenovaných činností v 

odstavci č.2. 

- Z hľadiska možného vplyvu napätia na potrubie je predmetné DN1000 VVS Starina 

chránené polarizovanou drenážou, ktorú požadujeme zachovať bez zmeny. 

- Pri realizácii stavby nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie a tieto prispôsobiť novej úrovni terénu. 

- Pri prácach v blízkosti vodovodu DN 1000mm žiadame prizvať zástupcu VVS, a.s. 

HS-VSS-KE Ing. Dunaja, tel: 0902 968 232, ktrý svoju účasť zaznamená do pracovného 

denníka a odkonzultovať, resp odsúhlasiť s ním stavebný a technologický postup riešenia 

kolíznych miest. Zároveň žiadame ponechať v celom rozsahu územia stavby súčasnú 

výšku krytia vodovodu. V prípade že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že 

priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by 

bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k 

vodovodu, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude 

nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby elektrického vedenia a navrhovaných 

podperných bodov. 

- Ak pri realizácii uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a 

v prípade poškodenia vedenia navrhovanej siete pri odstraňovaní poruchy na verejnom 

vodovode VVS, a.s. znášať náklady na opravu vedenia. 
Podmienky VVS a.s. závod Michalovce: 

- V záujmovom území sa nachádzajú vodohospodárske zariadenia – verejný vodovod, 

verejná kanalizácia a vodojem Choňkovce v správe VVS, a.s. Závod Michalovce – 

orientačne zakreslené v priloženej situácii. 

- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.442/2002 §19 o pásmach 

ochrany potrubia. 

- V zmysle §19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany vodovodu zakázané: 

- Vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné zariadenia, 

vykonávať činnosti ktoré obmedzujú prístup k vodovodnému zariadeniu 

- Vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy 

- Žiadame dodržať STN 73 6005 – Priestorová úprava technického vybavenia. 

- Stožiare, podperné body, príp iné objekty nesmú byť umiestnené nad vodovodným resp. 

kanalizačným potrubím. 

- Žiadame doplniť detail stožiara č.157 v k.ú. Sobrance s doplnenou kótou vzdialenosti od 

verejného vodovodu a s uvedením OP vodovodu 1,5m od okraja potrubia.  

- Pri prácach v blízkosti vodovodu a kanalizácie žiadame prizvať zástupcu VVS, a.s. Závodu 

Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do pracovného denníka. 

- Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u 

VVS, a.s. Závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu v teréne. Pre uvedenú 

stavbu boli vodovodné a kanalizačné potrubia vytýčené v teréne. V prípade že niektoré 

neboli vytýčené, alebo vznikne potreba ich znuvu vytýčiť, investro požiada VVS, a.s. o ich 

vytýčenie. 

- V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby, bude 

znášať náklady na ich odstránenie investor stavby. 

- Začatie výstavby požadujeme ohlásiť na VVS, a.s. kontakt: ingrid.mydlova@vodarne.eu, 

ladislav.mucha@vodarne.eu 

- Ak pri realizácii uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu, 

v prípade poškodenia siete pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode, VVS, a.s. 

Závod Michalovce nebude znášať náklady na opravu siete. 

- Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach 

trás verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vyhradzuej si VVS, a.s. Závod Michalovce 
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právo do týchto plôch a úprav za účelom zistenia a odstraňovania porúch a vykonávania 

potrebných opráv verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a prípojok. Náklady spojené s 

následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať 

investor stavby. 

50. Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca, Michalovce   
vyjadrenie č. CS SVP OZ KE 633/2021/2, zo dňa 17.2.2021 k   stavebnému  konaniu: Z hľadiska 
technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s realizáciou 
predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní týchto podmienok: 

- Stožiare líniového vedenia požadujeme v zmysle §49 ods. 2 zákona č.364/2004 Z.z. o 

vodách v znení neskorších predpisov umiestniť vo vzdialenosti min. 10m od brehovej čiary 

vodohospodársky významného toku Cirocha a v prípade drobných vodných tokov min 5m s 

prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky územia. 

- Križovanie líniových vedení je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a 

súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. 

- Akýkoľvek materiál je zakázané umiestňovať do koryta vodných tokov a na ich svahy a tým 

znižovať ich prietočnosť. 

- V prípade narušenia svahov korýt vodných tokov požadujeme ich korytovú úpravu resp. 

neupravené úseky svahov uviesť do pôvodného stavu, poškodené svahy zatrávniť. 

Zároveň žiadame prizvať zástupcu operatívneho správcu vodného toku ku kontrole 

realizovaných prác (kontakty v bode č.6) 

- Prípadný výrub drevných porastov je nutné vopred odsúhlasiť s našou organizáciou. Na 

výrub drevín musí byť vydaný v zmysle § 47 ods.3, zákona č.543/2002Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov súhlas orgánu ochrany prírody a zároveň 

musí byť vydané v zmysle §23 odst.1, písm.a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení 

neskorších predpisov povolenie orgánu štátnej vodnej správy 

- Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi žiadame oznámiť operatívnemu 

správcovi vodných tokov, Správe povodia Laborca, Michalovce, kontaktná osoba Ing. 

Ľuboslav Chvostaľ, Luboslav.Chvostal@svp.sk, a Michalovce@svp.sk, min. 14 dní pred 

určenia účelu dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce 

požiadavky počas realizácie prác v dotyku s našimi záujmami. 

- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať zástupcu našej organizácie. 

- Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 

ochrany s predĺžením platnosti stanoviska CS SVP OZ KE 13/2019/2 zo dňa 2.1.2019 s ú h 

I a s í m e bez pripomienok. 

51. Krajský pamiatkový úrad Prešov stanovisko č. KPUPO-2018/3711-8/94137/Ha z   26.11.2018:  
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Výstavba 110kV vedenia V6812 Snina — 
Sobrance" líniová stavba v k. ú. Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Strihovce, Hrabová Roztoka, 
Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, Sobrance s nasledujúcou 
podmienkou: 

 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. 

 Stavebník oznámi začatie stavebných prác v predstihu 2 týždňov na KPÚ Prešov a KPÚ 

Košice. 

52.  Obec Ruská Bystrá, stanovisko pre účely staveného konania č. 92/2020 z   23.12.2020, nemá 

námietky za splnenia podmienok: 

- Na základe uznesenia 2/2/2020 Obecného zastupiteľstva ukladá zvedenie optického 

kábla/spojky na stožiar č. 87 v   k.ú. Ruská Bystrá. 

- Počas realizácie stavebných prác venovať zvýšenú pozornosť pri užívaní miestnych 

komunikácií, v   prípade poškodenia ukladá opraviť alebo refundovať náklady spojené 

s   opravou miestnej komunikácie. 

- Oznámiť obci Ruská Bystrá a   Pozemkovému spoločenstvu Ruská Bystrá výrub 

v   poraste PSL 2020-2029 pre trasu Výstavby 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance 
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minimálne mesiac vopred pred samotným výrubom. 

53. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, vyjadrenie č. LPM-162/210/219 z   6.3.2019 – podnik ako 

správca lesných pozemkov v   k.ú. Snina, Stakčín a   k.ú. Kolonica, súhlasí s   výstavbou za 

podmienok že pri výstavbe stožiarov nebude poškodený okolitý porast a   narušené časti budú dané 

do pôvodného stavu, pri preprave materiálu nebude poškodený porast, počas prác na stožiaroch 

budú dodržané protipožiarne opatrenia, aby nedošlo k   požiaru, v   prípade poškodenia porastov  

v   okolí stožiarov stavebnou činnosťou si budeme uplatňovať úhradu spôsobenej škody. 

54. AGRIFOP, a.s. Stakčín, vyjadrenie č. AF-01/22 z   25.01.2022 – nemá zásadné námietky 

k   stavbe pri dodržaní podmienok: 

- Začiatok stavby konzultovať s   vedením spoločnosti najmenej 30 dní pred začiatkom prác 

(kontakt Ing. František Podhányi 0918789456, resp. Ing. Martin Špunta – správa pôdneho 

fondu 0907978072), 

- Stavbu vykonať v   čo najrýchlejšom termíne a   spôsobom, ktorý nebude brániť 

prevádzke našej firmy, 

- Na prepravu materiálu použiť čo najužší úsek parciel v   tesnej blízkosti toku, neskracovať 

prepravu prejazdami naprieč pozemkov, 

- Po ukončení prác dať pozemky do pôvodného stavu, 

- Prípadné škody na poľnohospodárskych porastoch vzniknuté našej firme v   dôsledku 

realizácie stavby hradí dodávateľ stavby v   plnom rozsahu, 

- Po ukončení prác nám budú uhradené všetky škody spôsobené na porastoch 

poľnohospodárskych plodín na dotknutých parcelách, resp. iné vzniknuté škody 

a   náklady spojené s   obnovou prejazdami poškodených častí parciel, 

- Výška škody vzniknutá pri stavbe bude podrobne spracovaná a   zaslaná k   úhrade po 

ukončení prác. 
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :  
UNEX a.s., Porážková 1424/20, Ostrava ako vlastník pozemku parc.č. 5907/302 v   k.ú. Snina podal 
na základe oznámenia o   začatí stavebného konania : „Námietky k   žiadosti o   stavebné konanie – 
stanovisko“ v   znení: Jako vlastník pozemku parc.č. 5907/302 v   průmyslovém areálu „Vihorlat“ ve 
Snině, který je dotčen stavbou vedení elektřiny VVN 110 kV v   trase Snina – Sobrance proti 
navrhovanému řešení nemáme námitek pouze v   případě, že touto stavbou nebude znemožněno 
nebo technicky a   právně zkomplikováno provedení budoucího vyvedení elektřiny ze stávajícího 
vedení VN 22kV ve vlastnictví VSD a.s. na výše uvedeném pozemku podľa přiložených výkresů. 
 
Stavebný úrad námietke vyhovel. 
Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, so 
stavbou nezačne.  
Stavebné práce je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
       V   zmysle ust. § 70 stavebného zákona je toto rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov stavebníka a   ostatných účastníkov konania.  

O d ô v o d n e n i e  : 
 

Východoslovenská distribučná a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 12.07.2021  
na Mestskom úrade v Sobranciach žiadosť o povolenie líniovej  stavby: Výstavba 110 kV vedenia 
V6812 Snina - Sobrance, na pozemkoch v   katastrálnom území obcí Snina, Stakčín, Kolonica, 
Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka a   na území Košického samosprávneho kraja 
v   katastrálnych územiach Ruská Bystrá, Podhoroď,  Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, 
Sobrance.  

Ministerstvo dopravy a   výstavby Slovenskej republiky, sekcia Výstavby, odbor Štátnej 
stavebnej správy  listom pod číslom 09263/2018/SV/7966 zo dňa 29.01.2018, podľa ust. § 119 ods. 2 
stavebného zákona určil za príslušný stavebný úrad na vykonanie stavebného konania a   vydanie 
stavebného povolenia danej stavby tunajší stavebný úrad. 

 
Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. 2020/00306-2020/7 zo dňa 06.04.2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020. 
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K žiadosti o   stavebné povolenie boli doložené v   súlade s ust. §§ 8 a   9 vyhl. č. 453/2000 
Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - projektová dokumentácia stavby, 
údaje o   pozemkoch a   vlastníckych vzťahoch, vyjadrenia, záväzné stanoviská dotknutých orgánov, 
rozhodnutia vydané podľa osobitných predpisov. Súčasťou dokumentácie je situácia stavby na 
podklade katastrálnej mapy. Dokumentácia pre stavebné konanie bola posúdená oprávnenou 
právnickou osobou, TŨV SŰD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko č. 7165030210/20/21/TE/OS/T dňa 
05.01.2021. 
Spolu so žiadosťou bolo predložené aj:  

- Vyhodnotenie splnenia podmienok z   rozhodnutia v   zisťovacom konaní;  
- „Výpočet a   vyhodnotenie úrovní elektromagnetického žiarenia v   okolí vedenia 

V6812 Snina – Sobrance“. Výpočet bol realizovaný pre kombináciu 
najnepriaznivejších vplyvov, pričom bol uvažovaný možný pohyb obyvateľov pod 
vedením v   celom jeho rozsahu, teda 24 h. V   závere je konštatované, že 
posúdený návrh spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z   platnej legislatívy;  

- Projekt monitorovania a   poprojektovej analýzy vtáctva dotknutého územia, 
prejednaný a   odsúhlasený ŠOP; 

- Odborná štúdia rozmiestnenia prvkov ochrany vtáctva; 
- Projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený príslušným dopravným 

inšpektorátom. 
- Projekt organizácie výstavby vrátane návrhu prístupu k stavbe 

 
Stavebník uhradil správny poplatok vo výške 800 eur bankovým prevodom na účet mesta 

Sobrance. 
 
Preskúmaním žiadosti stavebný úrad zistil, že stavebník nepredložil právoplatné rozhodnutie 

vo veci povolenia výnimky zo zakázaných činností v   2. stupni ochrany a   vydania súhlasu podľa § 
6 ods. zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a   krajiny, ktoré je podmienkou pre vydanie 
stavebného povolenia. Bolo preukázané , že v   danej veci rozhoduje iný orgán – Okresný úrad 
v   Košiciach v   samostatnom konaní, preto bolo stavebné konanie prerušené do doby, kým sa 
právoplatne nerozhodne o   predbežnej otázke. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre 
rozhodnutie, stavebný úrad vyzval stavebníka na jej doplnenie a   rozhodnutím č. 
2021/00978-2021/136 z   10.09.2021 konanie prerušil. Žiadosť bola doplnená dňa 13.12.2021. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
 
Vzhľadom k   povahe veci, žiadosť po doplnení s   predloženými podkladmi obsahovala 

všetky náležitosti v   predpísanom rozsahu podľa ust. §§ 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, potrebné pre riadne a   spoľahlivé posúdenie 
veci. 

 
Odôvodnenie verejného záujmu: 

Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle platného územného plánu VÚC 
Košického samosprávneho kraja a   územného plánu VÚC Prešovského samosprávneho kraja, 
verejnoprospešnou stavbou vo verejnom záujme. 

Elektrické stanice Snina a Sobrance sú v súčasnosti napájané 110 kV vedeniami len z jednej 
strany. V prípade poruchy alebo plánovanej výluky týchto vedení je možné predmetné elektrické 
stanice zásobovať elektrickou energiou len elektrickými vedeniami 22 kV s podstatne nižšími 
prenášanými výkonmi. Pre odstránenie tohto nedostatku a pre podstatné zvýšenie prevádzkovej 
spoľahlivosti distribučnej sústavy v danej oblasti je nevyhnutné dobudovať elektrické vedenie s 
napätím 110 kV medzi uvedenými elektrickými stanicami a vytvoriť tak uzatvorený okruh prepojení po 
110 kV vedeniach, čo je aj účelom navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť je súčasťou 
plánovaného rozvoja distribučnej sústavy a zabezpečí zvýšenie voľnej distribučnej kapacity v oblasti 
okresov Snina a Sobrance. Zároveň táto činnosť zlepší spoľahlivosť distribučnej sústavy v uvedenej 
oblasti a v širších súvislostiach aj v nadväzujúcich okresoch Humenné a Michalovce.   

 
Navrhovaná stavba sa zriaďuje v prospech verejnosti a   navrhované riešenie je výsledkom 

prejednania dokumentácie stavby s dotknutými subjektami. 
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Majetkoprávne vzťahy 
Stavba je stavbou vo verejnom záujme. Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v   energetike 

a   má oprávnenie na zriaďovanie a   prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. 
K   pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, má stavebník iné právo 

v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona v zmysle ust. § 11 ods. 1 písmeno f) zákona č. 251/2012 
Z.z., o   energetike v   znení neskorších predpisov (citované nižšie). Časť stavby v   katastrálnom 
území Snina sa nachádza v   zastavanom území obce a   rieši úpravu existujúceho VVN vedenia vo 
vlastníctve stavebníka bez zmeny jeho trasy. K   pozemkom v   trase tohto vedenia má stavebník 
vlastnícke právo, alebo iné právo z   titulu zákonného vecného bremena.  Jedná sa o   pozemky 
v   trase VVN vedenia evidované na LV č. 2718 vo vlastníctve VSD a.s., LV č. 10556 vo vlastníctve 
Snina Energy s.r.o., na LV 10649 vo vlastníctve MOSCO s.r.o., na LV č. 8072 vo vlastníctve UNEX 
a.s., na LV č. 8216 vo vlastníctve mesta Snina, na LV 10442 vo vlastníctve Brečka Dušan. K   stavbe 
sa písomne súhlasne vyjadrili UNEX a.s., Brečka Dušan, Snina Energy s.r.o., Mesto Snina. 
Podmienky vyjadrené v   súhlasoch smerovali k   samotnej realizácii stavby a   sú zohľadnené 
v   stavebnom konaní, resp. budú zohľadnené   pri realizácii stavby. 
K   pozemkom v   zastavanom území v   časti stavby, ktorá je úpravou existujúceho VVN vedenia 

v   k.ú. Snina má stavebník VSD a.s. vlastnícke právo (pozemky v   areáli elektrickej stanice Snina) 

alebo iné právo (pozemky mimo areálu elektrickej stanice Snina, v   pôvodnej trase vedenia), 

vyplývajúce z   existencie VVN vedenia. Oprávnenia k   pozemkom vznikli povolením tohto vedenia 

v   minulosti a   viaznu na nich ako ťarchy. 
K pozemkom mimo zastavaného územia obce má stavebník VSD a.s. iné právo v   súlade 

s   ustanoveniami § 139 ods. 1 písm. c) vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z.z. o   energetike. Podľa  

ust. § 11 ods. 1 písmeno f) uvedeného zákona môže stavebník zriaďovať na cudzích pozemkoch 

mimo zastavaného územia obce elektrické vedenia vo verejnom záujme; pri povoľovaní takejto stavby 

stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na 

cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím 

právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. 

 
Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad stanovil okruh účastníkov konania  podľa ust. § 59 

stavebného zákona a   oznámením zo dňa 13.01.2022 v   súlade s   ust. § 61 stavebného zákona 
oznámil účastníkom konania, zainteresovanej verejnosti a   dotknutým orgánom začatie stavebného 
konania o   povolení predmetnej stavby. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery 
staveniska a   žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný 
úrad upustil od miestneho zisťovania a   ústneho pojednávania, od ktorého upustil aj na základe ust. 
§ 142h stavebného zákona s   ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu 
alebo núdzového stavu v   súvislosti s   ochorením COVID-19, pretože  vykonanie miestneho 
zisťovania a   ústneho pojednávania nebolo nevyhnutné. 

Účastníkom konania – vlastníkom nehnuteľností dotknutých navrhovanou stavbou, ako aj 
vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorých zákonom chránené práva môžu byť stavbou dotknuté, 
bolo v   súlade s   ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona z   dôvodu ich veľkého počtu oznámené 
začatie konania verejnou vyhláškou, ktorá bola podľa ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku zverejnená 
po dobu 15 dní na úradných tabuliach jednotlivých dotknutých obcí a   na úradnej tabuli stavebného 
úradu. Rovnako verejnou vyhláškou bolo začatie konania oznámené aj zainteresovanej verejnosti. 
V   oznámení stavebný úrad určil lehotu v   ktorej bolo možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia 
a   uplatniť prípadné námietky. Zároveň upozornil dotknuté orgány že ak potrebujú na riadne 
posúdenie dlhší čas, musia požiadať o   predĺženie tejto lehoty pred jej uplynutím a   na pripomienky 
uplatnené po lehote nebude prihliadnuté. 

Stavebný úrad zverejnil v   súlade s   ust. § 58a ods. 3 stavebného zákona na svojej úradnej 
tabuli kópiu žiadosti a   informáciu o   tom, kde je sprístupnené rozhodnutie zo zisťovacieho konania, 
tie isté podklady boli zverejnené na webovej stránke mesta Sobrance.  

 
Okresný úrad v   Košiciach vydal v   zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o   posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2018/033345 zo dňa 
22.8.2018, právoplatné dňa 1.10.2018, ktorým rozhodol že navrhovaná činnosť sa nebude 
posudzovať podľa zákona. 

V   štádiu prípravy územného konania bola vyvolaná zmena trasy vedenia v      katastri obcí 
Kolonica, Ladomirov a   Ruská Bystrá. Zmena bola posúdená v   zisťovacom konaní a   Okresný 
úrad v   Košiciach vydal Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2019/045596 dňa 03.10.2019, právoplatné 
dňa 06.11.2019, ktorým rozhodol že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona. 
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Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o   životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a   vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal v   zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. 
záväzné stanovisko k   stavebnému konaniu o   povolení stavby pod č. 
OU-KE-OSZP1-2022/015042-002-002 z   09.03.2022, v   ktorom konštatoval že návrh na začatie 
stavebného konania je v   súlade so zákonom, s   rozhodnutím vydaným podľa zákona č. 24/2006 
Z.z. o   posudzovaní vplyvov na životné prostredie v   platnom znení a   jeho podmienkami. 

 
Na základe oznámenia o   začatí stavebného konania boli stavebnému úradu doručené nasledovné 
stanoviská: 

- AGRIFOP, a.s. Stakčín ev.č. AF-01/22 zo dňa 25.01.2022 ako užívateľ dotknutých 
pozemkov v   k.ú. Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomirov – nemá zásadné námietky 
pri dodržaní podmienok – podmienky stavebný úrad zahrnul do výrokovej časti 
rozhodnutia. 

- Podmienky sa týkajú organizácie realizácie stavby a   čiastočne 
vyplývajú z   platných predpisov. Podmienky sa týkajú len stavebníka 
VSD. Stavebný úrad oboznámil VSD so stanoviskom mailom 
a   stavebník s   podmienkami súhlasil. 

-  UNEX a.s. č. 2022/00337-2022/1 zo dňa 31.1.2022 – ako vlastník pozemku 
parc.č. 5907/302 (k.ú. Snina) nemajú námietky iba v   prípade, že touto stavbou 
nebude znemožnené alebo technicky a právne skomplikované realizácia budúceho 
vyvedenia elektriny z   existujúceho vedenia VN 22kV vo vlastníctve VSD a.s. na 
vyššie uvedenom pozemku podľa priložených výkresov.  

- Stavebník predložil stavebnému úradu záznam z   22.6.2020 
z   prejednania požiadavky UNEX, v   ktorom je konštatované že 
požadované pripojenie UNEX je technicky možné, podmienkou je 
podanie žiadosti o   pripojenie spoločnosťou UNEX. Námietke fy 
UNEX teda bolo možné vyhovieť. 

- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a   pozemných komunikácií č. 
OU-PO-OCDPK-2022/013400-002 z   3.2.2022.  

- Podmienky v   stanovisku sa týkajú len stavebníka VSD, sú významovo 
totožné s   podmienkami zo stanoviska vydaného pre predchádzajúci 
stupeň konania, resp. už boli splnené.  Stavebný úrad oboznámil VSD 
so stanoviskom mailom a   stavebník s   podmienkami súhlasil. 

Podmienky z   doručených stanovísk sú zahrnuté vo výrokovej časti stavebného povolenia. 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienky č. 7 územného rozhodnutia, ktorým stavebný úrad uložil 
stavebníkovi povinnosť pred podaním žiadosti o stavebné povolenie preukázateľne prerokovať 
pripomienky účastníkov územného konania vznesené písomne na ústnom pojednávaní 
k   územnému konaniu : 
 

1. UNEX a.s., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702   00 Ostrava ČR: pri realizácii stavby 
požadujeme zrealizovanie napájacieho bodu na parcele reg. C č. 5907/302 pre budúce 
napojenie do areálu UNEX. 
Stavebník predložil stavebnému úradu záznam z   22.6.2020 z   prejednania požiadavky 
UNEX, v   ktorom je konštatované že požadované pripojenie UNEX je technicky možné, 
podmienkou je podanie žiadosti o   pripojenie spoločnosťou UNEX. 

2. Ing. Ján Uhrín, Zuzana Hrešková, Ján Mariássy, ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľností 
v   k.ú. Sobrance, evidovaných na LV č. 1252, zastúpení JUDr. Vincent Lechman, advokát na 
základe plnej moci: V   súvislosti s   realizáciou vzdušného vedenia elektriny na pozemkoch 
účastníkov vysporiadať nároky vlastníkov pozemkov v   zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
o   energetike najmä podľa § 11 zákona uzatvorením dohody o   poskytnutí jednorazovej 
náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva vlastníkov, za zriadenie vecného bremena a   za 
nútené obmedzenie vlastníkov pozemkov v   užívaní pozemkov v   ochrannom pásme 
vedenia, a   to vopred pred vydaním stavebného povolenia. 

Stavebník predložil stavebnému úradu mailovú komunikáciu, z   ktorej vyplýva že medzi VSD 
a   spoluvlastníkmi pozemkov, zastúpenými právnym zástupcom došlo k   dohode na 
spôsobe a výške náhrady za obmedzenie. V   odôvodnení územného rozhodnutia a   ďalej aj 
v   odôvodnení tohto stavebného povolenia stavebný úrad podrobne odôvodnil, že 
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požiadavka na úhradu náhrad pred vydaním stavebného povolenia je požiadavka nad rámec 
zákona, preto ju nie je možné vyžadovať, je však možné ju dosiahnuť po dohode oboch 
zainteresovaných strán.   

3. Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť P.S. Snina: Požadujeme za zriadenie vecného 
bremena a   úhrady prípadne vzniknutých škôd zmluvne vopred pred realizáciou stavby.  

Stavebník predložil stavebnému úradu Dohodu č. 2088/VSD/2021 medzi VSD a   LPUS 
Snina zo dňa 16.8.2021.  
 
Podľa zákona č. 251/2011 Z.z. o   energetike, § 11: 
 

Práva a povinnosti držiteľa povolenia  
 
(4) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme  
  
a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,  
 

f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce 24) elektrické vedenie a 

elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody 25) a plynárenské 
zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, 
zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu 
života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, 
za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na 
uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,  
 
(5) Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním 
poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa 
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom 
užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú 
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa 
povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, 
najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo 
vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak 
sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, 
každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do 
šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.  
  
(6) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach 
vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú 
mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba 
povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi 
pozemku spôsobenú škodu.  
(7) Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.  
  

(8) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami 26) spojenými s 
vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený 
podať držiteľ povolenia. 27)  
  
(9) Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú 
náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v 
dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú 
vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.  
  
(10) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno 
uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení 
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa 
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uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách 
podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, 
inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom 
povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie 
zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti 
na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na 
rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si 
nároku u držiteľa povolenia.  
  
(11) Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby 
držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa 
povolenia.  
  
(12) Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 
79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia 
povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere 
obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník 
pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení 
užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania 
pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný 
písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, 
každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do 
šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.  
  

V   zmysle uvedeného je spôsob úhrady za spôsobené obmedzenie elektroenergetickou 
stavbou daný v   zákone a    účastníci si uplatnením nároku na ústnom pojednávaní v   rámci 
územného konania zabezpečili dodržanie zákonnej lehoty na uplatnenie náhrady. Stavebný úrad 
zabezpečil ukotvenie ich pripomienok vo výrokovej časti rozhodnutia v   rozsahu majúcom oporu v 
zákone.  

Pripomienky nad rámec zákonnej povinnosti: požiadavku na zriadenie bodu napojenia 
v   požadovanom mieste, požiadavku na úhradu náhrad pred vydaním stavebného povolenia  
stavebník preukázateľne prejednal pred podaním žiadosti o   stavebné povolenie. 

Stavebný úrad konštatoval, že stavebník preukázal splnenie podmienky č. 7 územného rozhodnutia. 
 

V   konaní stavebný úrad zohľadnil stanoviská dotknutých orgánov:  
 
Obce:  
Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Ruská Bystrá, Podhoroď,  
Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Horňa, Sobrance  
 
Dotknuté orgány štátnej správy a správcovia sietí, ktorých siete sa v území nachádzajú a stanovili 
podmienky, ostatné dotknuté subjekty, ktoré zaslali stanovisko k   stavebnému konaniu v   stanovenej 
lehote – oprávnené podmienky sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia  
Správcovia sietí, ktorých siete sa v   území nenachádzajú a   k   stavbe nemali pripomienky, resp. 
nestanovili podmienky: 

1. eustream a.s. vyjadrenie č. GIS a   ITIS 350/2018 z   22.11.2018: predmetná akcia 
nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream a.s.  

2. SLOVNAFT, a.s. Správa a   evidencia nehnuteľného majetku Bratislava, stanovisko č. 
62360/2019/143 z   5.2.2019: K   stavbe nemáme pripomienky, v   území dotknutom území 
podľa prílohy sa nenachádzajú stavby vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. 

3. TRANSPETROL, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 4201/18-Bu/Le z   23.11.2018: stavba 
nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a   nedotýka sa našich záujmov, nemáme 
žiadne pripomienky. 

4. NAFTA a.s., odd. Správa pozemkov Bratislava, stanovisko č. 3-1453/OSP/2019/KP 
z   5.2.2019: stavba sa nedotýka záujmov spoločnosti, nenachádza sa v   rozsahu žiadneho 
osobitného územia, ktorého držiteľom je k   dnešnému dňu spoločnosť a   nezasahuje do 
oblasti, kde sú umiestnené zariadenia v   správe spoločnosti, ani do nezasahujú ich 
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ochranné, resp. bezpečnostné pásma. 
5. Towercom a.s. vyjadrenie č. 4201/18-Bu/La z   23.11.2018: predmetná akcia nezasahuje do 

ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k 
danej akcii žiadne pripomienky, 

6. Towercom a.s. vyjadrenie č. 9041/2018 z   5.12.2018: spoločnosť vo  vami určených  
lokalitách,  podľa predložených PD, neprevádzkuje žiadne svoje zariadenia, alebo siete. Vami 
navrhovaná činnosť v určených oblastiach nevyvolá stret záujmov s činnosťou našej 
spoločnosti. K výstavbe, PD, respektíve k úradným konaniam nemáme námietky.  

7. Energotel a.s. vyjadrenie č. V014/2020/MR z   04.02.2020: V   záujmovom území sa 
nenachádzajú inžinierske siete v   správe Energotel a.s., nemáme pripomienky 
k   projektovej dokumentácii ani k   danej stavbe. 

8. O2 Slovakia s.r.o. vyjadrenie z   04.01.2021: V   záujmovom území sa nenachádzajú siete, 
objekty a   alebo zariadenia v   správe O2 Slovakia s.r.o. K   predloženej projektovej 
dokumentácii nemáme pripomienky. S   vydaním ÚR – SP súhlasíme. 

9. Orange Slovensko a.s., Michlovský a spol s   r.o. vyjadrenie č. KE-0218/2021 z   04.02.2021: 
Nedôjde ku stretu PTZ. 

10. Slovenská elektrizačná a   prenosová sústava, a.s. vyjadrenie č. PS/2018/018377 
z   06.12.2018: v   záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v   správe 
spoločnosti a   preto nemáme pripomienky k   pripravovanej stavbe.  

11. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. vyjadrenie z   29.11.2018: v   záujmovom území 
nevlastnia ani nespravujú žiadne siete. K   umiestneniu stavby nemá žiadne pripomienky. 

12. Teplo GGE, prevádzka Snina, vyjadrenie č. SV/21/02/22-1 z   22.02.2021: v   záujmovom 
území sa z   našej strany nenachádzajú žiadne PIS. Z   tohto dôvodu nemáme pripomienky 
k   umiestneniu stavby pre účely stavebného konania. 

13. Belnet Snina s.r.o. vyjadrenie č. SV001/2021 z   13.01.2021 – nedôjde k   styku so SEK.  
 

Stavebnému úradu boli v   rámci stavebného konania predložené všetky požadované 
doklady, stanoviská, rozhodnutia a   vyjadrenia dotknutých orgánov podľa ust. §§ 140a a 140b 
stavebného zákona. Všetky vydané stanoviská boli k   veci kladné, resp. neboli záporné ani rozporné. 
Podmienky zo stanovísk týkajúce sa stavby, stavebný úrad zosúladil. Oprávnené podmienky 
a   požiadavky pre samotnú realizáciu stavby boli zakotvené v   súlade s   ust. § 66 stavebného 
zákona do výrokovej časti, s   cieľom ochrany verejných záujmov, najmä zdravia a   bezpečnosti 
osôb, životného prostredia a   jeho zložiek. 

 
Podmienky, zakotvené v   rozhodnutiach, ktoré boli vydané k   stavbe podľa osobitných 

predpisov, nebolo potrebné zahrnúť do tohto rozhodnutia, nakoľko ich právna účinnosť a   záväznosť 
pre stavebníka vyplýva priamo z   týchto rozhodnutí, vydaných v   správnom konaní podľa správneho 
poriadku.  

 
Stavba zasahuje do ochranných pásiem letiska, dráhy, cesty, zasahuje do území v   II. stupni 

ochrany prírody a   vyžaduje zásah do chránených biotopov. Pre stavbu je potrebné realizovať výrub 
drevín, dôjde k   dočasnému využitiu poľnohospodárskej pôdy a   lesných pozemkov na iný účel. 
Stavebník stavebnému úradu predložil všetky požadované rozhodnutia a   stanoviská ktorými boli 
odsúhlasené výnimky zo zákona pre tieto činnosti. Plnenie podmienok týchto rozhodnutí je uložené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

V   stavebnom konaní stavebný úrad posúdil navrhovanú stavbu z   hľadísk uvedených v § 
62 stavebného zákona pričom zistil, že projektová dokumentácia je vypracovaná v   rozsahu 
vydaného územného rozhodnutia, v   projektovej dokumentácii sú zohľadnené podmienky územného 
rozhodnutia, projektová dokumentácia je vypracovaná oprávnenými osobami podľa ust. § 45 
stavebného zákona  v   spojení so zákonom č. 138/1192 Z.z. o   autorizovaných architektoch 
a   autorizovaných stavebných inžinieroch, v   znení neskorších predpisov a   spĺňa požiadavky, 
týkajúce sa ochrany verejných záujmov, ochrany životného prostredia a   jeho zložiek, ochrany 
zdravia, požiarnej ochrany. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb, zakotvené v   ust. § 48 stavebného zákona a   je v   súlade s   ust. Vyhl. č. 
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o   všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu  a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s   obmedzenou 
schopnosťou pohybu a   orientácie. V   dokumentácii sú zohľadnené podmienky rozhodnutia 
vydaného v   zisťovacom konaní v   rozsahu v   akom je potrebné ich uplatniť v   stavebnom konaní. 
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Na základe prerokovania a   vyhodnotenia podkladov konania, stavebný úrad posúdil, že 

stavba zodpovedá hľadiskám starostlivosti o   životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Realizáciou predmetnej stavby podľa podmienok, 
zakotvených do výrokovej časti rozhodnutia, nedôjde k   ohrozeniu záujmov spoločnosti, ani 
k   neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a   právom chránených záujmov účastníkov 
konania. Preto stavebný úrad rozhodol vyhovieť žiadosti o   povolenie stavby tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona, v   spojení s   ust. 

§ 26 ods. 2 správneho poriadku verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením stavebného 
povolenia na 15 dní na úradných tabuliach dotknutých obcí a   na úradnej tabuli stavebného úradu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

V   súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona toto rozhodnutie  bude zverejnené na úradnej 
tabuli a   webovom sídle stavebného úradu mesta Sobrance    od dňa jeho vydania až do dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti.  

 

P o u č e n i e  : 
 
   Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v   znení neskorších 
predpisov má účastník konania právo  podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) na stavebnom 
úrade Mesta Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance, v lehote do 15  dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia. Pre účastníkov konania, ktorým sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou, je 
dňom oznámenia posledný 15-ty deň vyvesenia rozhodnutia na úradných tabuliach stavebného úradu 
a   dotknutých obcí.  

 
V   zmysle § 140c ods. 8 a   ods. 9 Zákona č. 50/1976 Zb. o   územnom plánovaní a   stavebnom 
poriadku v   znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu  má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad tohto rozhodnutia s 
obsahom rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a 
začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli stavebného úradu.  
 
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom 
v   zmysle osobitných predpisov. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           Ing. Pavol  DŽURINA                                          

                                                                             primátor mesta                                                                                      
Vybavuje : Paško 
 
 

 
Rozhodnutie sa doručuje : 

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
2. Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 
3. Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín   
4. Obec Kolonica,  Kolonica 118, 067 61 Stakčín 
5. Obec Ladomírov, Ladomirov 93, 067 71 Ladomirov    
6. Obec Strihovce, Strihovce 60, 067 73 Ubľa 
7. Obec Hrabová Roztoka, Hrabová Roztoka 29, 067 73 Ubľa,   
8. Obec Ruská Bystrá,  Ruská Bystrá 19, 072 64 Podhoroď 
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9. Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď 
10. Obec Beňatina, Beňatina 10, 072 64 Podhoroď   
11. Obec Choňkovce, Choňkovce 180, 072 63 Choňkovce 
12. Obec Koňuš, Koňuš 39, 072 63 Choňkovce 
13. Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 
14. Obec Horňa, Horňa 145, 073 01 Sobrance   
15. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance 
16. Ostatní účastníci konania – známi a   neznámi vlastníci pozemkov a   stavieb, ktorých 

práva by mohli byť v   tomto konaní dotknuté verejnou vyhláškou 
17. Zainteresovaná verejnosť – verejnou vyhláškou 

18. Po nadobudnutí právoplatnosti: Okresný úrad v   Košiciach, Odbor starostlivosti 
o   ŽP, odd. OP a   vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 
26 Košice 

19. Po nadobudnutí právoplatnosti: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia 
enviromentálneho hodnotenia a   odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 
35/1, 812 35  Bratislava 

 
Rozhodnutie sa zasiela na vedomie: 

1 
Dopravný úrad SR, Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 
Bratislava 

2 
Dopravný úrad SR, Divízia vnútrozemskej plavby, odb.št.odborného dozoru 
Košice, Slnečná 24, 040 01 Košice 

3 
Dopravný úrad SR, Divízia dráh a   dopravy na dráhach Košice, Štefánikova 
60, 041 50 Košice, GR odbor Expertízy 

4 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

5 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

6 SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 

7 Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance 

8 ŽSR,Generálne riaditeľstvo  

9 NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

10 
Slovenská správa ciest, a.s., Investičná výstavba a   správa ciest, 
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 

11 
Správa a   údržba ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 
01 Košice 

12 
Správa a   údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, 
Mierová 5139, 066 01 Humenné (Jesenná 14, 080 01 Prešov) 

13 
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o   životné prostredie ŠVS, 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

14 
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o   životné prostredie OH, 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

15 
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o   životné prostredie OPaK, 
Partizánska 1057, 069 01 Snina 

16 
Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01 
Snina 

17 
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Mierová 4, 066 01 
Humenné 

18 
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Mierová 4, 066 01 
Humenné 

19 
Okresný úrad Humenné, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Kukoreliho 1, 066 01 Humenné 
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20 
Regionálny úrad verejného zdravia Humenné, Ul. 26 novembra 1507/2, 066 
18 Humenné 

21 
Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o   životné prostredie, Tyršova 
12, 073 01 Sobrance 

22 
Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o   životné prostredie, Tyršova 
12, 073 01 Sobrance 

23 
Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o   životné prostredie, Tyršova 
12, 073 01 Sobrance 

24 
Okresný úrad Sobrance, Odbor krízového riadenia, Tyršova 12, 073 01 
Sobrance 

25 
Okresný úrad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a   pozemných 
komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 

26 
Okresný úrad Michalovce, Odbor pozemkový a   lesný , Námestie slobody 1, 
071 01 Michalovce 

27 
Okresný úrad Michalovce, Odbor pozemkový a   lesný , Námestie slobody 1, 
071 01 Michalovce 

28 Úrad verejného zdravotníctva SR, hlavný hygienik 

29 
Východoslovenská vodárenská spol. a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 
108,        066 01 Humenné 

30 
Východoslovenská vodárenská spol. a.s., závod Košice, Vysokoškolská 1, 
042 48 Košice 

31 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 
Košice, Správa povodia Laborca, S.H. Vajanského 3, 071 01 Michalovce 

32 
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a   infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 
47 Bratislava, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39/A, 040 
01 Košice 

33 Krajské riaditeľstvo HaZZ v   Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov 

34 Krajské riaditeľstvo HaZZ v   Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

35 
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

36 Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

37 Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

38 
Ministerstvo dopravy, výstavby a   reg. Rozvoja SR, námestie slobody 6, 
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

39 ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat, ul. Fra§a Kráľa 1, 071 01 Michalovce 

40 ŠOP SR, Správa NP Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61  Stakčín 

41 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič 

42 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrova 7, 080 01  
Prešov 

43 
Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Košice, OTS, Kuzmányho 8, 041 02 
Košice 

44 Obvodný banský úrad v   Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 

45 
Okresný úrad pre CDaPK Košice (v sídle kraja), Komenského 52, 040 01 
Košice 

46 
Okresný úrad pre CDaPK Prešov (v sídle kraja), Námestie mieru 3, 080 01 
Prešov 

47 
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 
1, 042 66 Košice 

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

49 
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o   ŽP, odd. OP a   vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice 

 

 



31. strana rozhodnutia č. 2022/00337 – 2022/1 z 04.04.2022 
 

 

 

 

 
Vyvesené dňa :  7.4.2022 
 

 
Zvesené dňa : 
 

 
Pečiatka, podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie : 


