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Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E 
  

Mesto Krompachy, stavebný úrad, podľa § 117 ods.1 v spojení s § 33 ods.1 zák.  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo 

veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Krompachy – 

úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“, 
na pozemkoch  parcely č. C KN č. 485/1 - ( E KN č. 70196/2), C KN č. 487/3 -  (E KN                    

č. 90193/1), C KN č. 487/3 - (E KN č. 90193/1), C KN  485/1, 538, 277/1 - (E KN č. 70192, 

92443/11, 92468/1), C KN 918/1 - (E KN č. 90484/11), C KN č. 925, 938/1, 3300/3, 3300/5, 

3300/1, 942, 938/2 – ( E KN č.  484/2, 485) katastrálne územie Krompachy, žiadateľa  

spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, so sídlom Mlynská č.31, 

042 91 Košice, zastúpená spoločnosťou ENERPRO, s.r.o, IČO: 44 324 600, so sídlom 

Miškovecká 6, 040 11 Košice, zo dňa 19.11.2021 vydáva podľa §39 a §39a zákona                        

č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  toto  

  

rozhodnutie   o  umiestnení   stavby.   

  

Stavba: „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná,      

SO 01 – nové NN vedenie“ 

 

sa umiestňuje 

 

na pozemkoch  parcely č. C KN č. 485/1 - ( E KN č. 70196/2), C KN č. 487/3 -  (E KN                    

č. 90193/1), C KN č. 487/3 - (E KN č. 90193/1), C KN  485/1, 538, 277/1 - (E KN č. 70192, 

92443/11, 92468/1), C KN 918/1 - (E KN č. 90484/11), C KN č. 925, 938/1, 3300/3, 3300/5, 

3300/1, 942, 938/2 – ( E KN č.  484/2, 485) katastrálne územie Krompachy tak, ako  je to 

zakreslené v situačných výkresoch na podklade katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť tohto rozhodnutia. 

 

 

  193/1447/2022/UK-R/Čá Anna Čupajová/ 0534192227 

anna.cupajova@krompachy.sk 

12.1.2022 
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Umiestnenie stavby a popis trasy: 

Jedna sa o líniovú inžiniersku stavbu  podľa § 43 ods. 3 písm. i)  stavebného zákona. 

Stavba sa bude nachádzať  v meste Krompachy  na uliciach Banská a Kúpeľná. Predmetom stavby 

je prekládka NN vzdušného vedenia – existujúce NN vonkajšie vedenie na ul. Banskej, ktoré je 

v súčasnosti uchytené na  strešníkoch sa preloží na nové betónové podperné  body č. 2 a č. 3 a holé 

vodiče NN vedenia sa vymenia za nové izolované. Nové  podperné body  NN vzdušného  vedenia 

budú osadené na  parcelách č. C KN č. 485/1 - ( E KN č. 70196/2), C KN č. 487/3 - (E KN             

č. 90193/1). 

Na Banskej ulici sa zrealizuje aj nový NN  káblový prepoj  medzi projektovaným podperným 

bodom  NN  vonkajšieho vedenia a existujúcou  istiacou skriňou. Projektované NN  káblové  

vedenie začína od nového podperného bodu č.3 na parcele C KN č. 487/3 - (E KN č. 90193/1). 

Od  tohto stĺpa pokračuje trasa NN káblového vedenia v zemi po parcelách C KN  485/1, 538, 

277/1- (E KN č. 70192, 92443/11, 92468/1) až  k existujúcej  pilierovej istiacej skrini R029018, 

do ktorej sa navrhované NN  káblové vedenie zapojí. 

Súčasťou stavby  bude aj zriadenie nového NN káblového vedenia na  Kúpeľnej  ulici. 

Projektované  NN káblové vedenie  začína od  existujúceho podperného bodu č.5  na  parcele 

č. C KN 918/1- (E KN č. 90484/11). Od tohto stĺpa  pokračuje trasa NN  káblového vedenia 

v zemi  pozdĺž  Kúpeľnej ulice  po parcelách C KN č. 925, 938/1, 3300/3, 3300/5, 3300/1, 942, 

938/2 - ( E KN č.  484/2, 485) až k projektovanej pilierovej  istiacej skrini SR č.1, do ktorej  sa 

navrhované  NN káblové vedenie zapojí. Do spoločnej  ryhy sa spolu s projektovaným NN 

zemným vedením uloží aj HDPE chránička pre optický kábel. 

         

  Pre umiestnenie a prípravu stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky: 

1. Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: 

- navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia; 

- projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný 

charakter. 

2. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:  

 - pretože  sa jedná prevažne  o podzemné objekty, nie sú kladené  zvláštne požiadavky na 

architektonické a urbanistické riešenie. 

3.  Napojenie na pozemné komunikácie:  

 -  pre prístup na stavenisko budú využívané miestne komunikácie Kúpeľná, Mlynská, 

Slovinska, Banská ulica. 

4.  Napojenie na inžinierske siete: 

 -   pre potreby výstavby nie je potrebné zabezpečenie energií. 

 

5.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov 

konania. 

5.1 Slovenský vodohospodársky podnik  š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 

14,  041 59 Košice  

Stanovisko CS SVP OZ KE 2266/2021/2,  zo dňa 25.5.2021, pre stavbu „Krompachy – úprava 

NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“, kde sa uvádza: 

Z hľadiska  záujmov našej organizácie vydávame k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

Uvedeným územím preteká Slovinský potok  (ID 4-32-01-2644) v správe SVP š.p., OZ Košice  ako 

upravený vodohospodársky  významný tok (výkres V2) a potok Jareček (ID 4-32-01-2647) vedený 

v správe SVP š.p ako neupravený  vodný tok (výkres V3). K predloženej žiadosti  nemáme  

námietky, ale požadujeme: 
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Výkres V2 – pri osadzovaní podperných bodov a takisto pri výmene existujúceho  vzdušného NN 

vedenia  upozorňujeme, že v zmysle  zákona o vodách č. 364/2004 § 49 „Správca vodného toku 

nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných 

tokov“. 

Výkres V3 – káblové NN vedenie nebude  križovať  vodný tok, končí však na parcele č. 925 

susediacej s vodným  tokom, preto požadujeme uložiť  káble a stĺpy min. 6.m od brehovej čiary 

vodného toku. 

 

Stanovisko CS SVP OZ KE 3174/2021/2,  zo dňa 22.7.2021, pre stavbu „Krompachy – úprava 

NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“, kde sa uvádza: 

Z hľadiska  záujmov našej organizácie vydávame k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

Na základe zaslanej fotodokumentácie existujúceho podperného  bodu  NN vzdušného  vedenia  na 

ul. Kúpeľná, na ktorý sa napájate s projektovaným  NN káblovým  vedením uloženým  v zemi  

konštatujeme,  že sa nachádza na brehovej čiare vodného toku a nie vo vzdialenosti 2,4 m ako to 

deklarujete. Keďže  sa jedná o existujúci stĺp, ktorého umiestnenie  je síce v rozpore s ustanoveniami 

STN normy 736822 Križovanie a súbeh vedení a komunikácií s vodnými tokmi,  pre túto stavbu 

súhlasíme s výnimkou čo sa týka vzdialenosti stĺpu od brehovej čiary vodného toku a netrváme na 

podmienke 6 m za predpokladu: 

- kábel bude v celej  dĺžke pozdĺž vodného toku v chráničke dimenzovanej na zaťaženie min. 

25 t,  vzhľadom  na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP š.p. využíva na zabezpečenie 

údržby vodných tokov; 

- narušený breh koryta vodných tokov požadujeme uviesť do pôvodného  stavu; 

- v priebehu stavebných   prác zabezpečiť aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, 

v prípade havárie žiadame kontaktovať  nášho  havarijného technika Ing. Kubalu na tel.           

č. 0911819550. 

Ostatné podmienky zo stanoviska CS SVP OZ KE 2266/2021/2 platia v plnom rozsahu. 

  

5.2 Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

Stanovisko na účely územného konania  č.ORHZ-SN-2021/000583-002,  zo dňa 27.07.2021,  kde 

je uvedené: 

Okresné riaditeľstvo Ha ZZ v Spišskej Novej Vsi posúdilo podľa  § 28 zákona  č. 314/2001 Z.z.  

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a §40a vyhlášky  Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov 

projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie 

„Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN 

vedenie“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez  pripomienok. 

5.3 Okresný úrad  Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 
Vyjadrenie k PD pre stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, 

Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ v zmysle  § 28 vodného zákona č. OU-SN-OSZP-

2021/009432-002, zo dňa 09.06.2021, kde sa uvádza:  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle  § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. 

o vodách a o zmene zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

(vodný zákon)  súhlasíme s predmetnou stavbou za týchto podmienok: 

- Nakoľko  trasa NN vedenia na ul. Kúpeľná začína v blízkosti potoka Jareček, je 

potrebné požiadať o vyjadrenie  správcu  toku – SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 

Košice. 
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- Dodržať  ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - § 19 zákona  

NR SR č. 442/2002 Z.z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.  o regulácií sieťových odvetví. 

- Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných látok 

a iných znečisťujúcich látok  do podzemných a povrchových vôd. 

 

Záväzné stanovisko  z hľadiska  ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona 

NR SR  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov  k PD pre 

stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – 

nové NN vedenie“ č. OU-SN-OSZP-2021/0099384-002, zo dňa 13.05.2021, kde sa uvádza.  

K umiestneniu  projektovanej stavby  „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, 

Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ nemáme z hľadiska  ochrany prírody a krajiny 

námietky za predpokladu dodržania  nasledovných podmienok, ktoré žiadame zahrnúť v PD 

pre povolenie stavby: 

- V rámci  všeobecnej ochrany živočíchov v súvislosti s úpravou  vzdušného 

elektrického vedenia postupovať tak,  aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu  alebo  

k poškodzovaniu a ničeniu vtákov. 

- Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch káblového vedenia dodržať 

ustanovenia platnej STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie v zastavanom  území. 

- Pri realizácií samostatného výkopu, kde sa nachádzajú dreviny  je potrebné o  tom 

informovať správcu  verejnej zelene o ďalšom  postupe. 

- Po ukončení stavby riešiť dôslednú úpravu územia. Plochy dotknuté stavebnou 

činnosťou vrátiť do stavu blízkeho pôvodnému, nezastavané plochy zatrávniť. 

 

 

Vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania  na stavbu „Krompachy – úprava NN a DP 

– ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ č. OU-SN-OSZP-

2021/009738-002 zo dňa 18.05.2021, kde sa uvádza. Z hľadiska odpadového hospodárstva 

k vydaniu územného a stavebného povolenia na stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. 

Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ nemáme námietky za 

dodržania  podmienok: 

Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ  a pôvodca  povinný  zaradiť v zmysle výhl. 

MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v zmení neskorších právnych predpisov, ktorou  sa ustanovuje  

Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca  povinný dodržiavať 

ustanovenia zákona o odpadoch a výhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších právnych 

predpisov a vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch: 

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia o odpadoch 

a všeobecne záväzne  právne predpisy odpadového hospodárstva: 

- pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa § 77 

ods. 2 pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ, je osoba pre ktorú sa tieto práce 

vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch; 

- odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste; 

- zhodnotiť resp. zneškodniť vzniknuté odpady v súlade s hierarchiou a legislatívou 

odpadového hospodárstva; 

- odpady odovzdať do zariadenia, ktoré má oprávnenie na  zhodnocovanie resp.  

zneškodňovanie odpadov; 

- výkopovú zeminu je možné  použiť na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste vzniku,  

v prípade nevyužitia výkopovej zeminy na tento účel, sa stáva odpadom kategórie O – 
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ostatný odpad s kat. č. 17 05 06 a stavebník má povinnosť nakladať s týmto odpadom 

v zmysle  platnej legislatívy; 

- ostatné odpady odovzdať  do zariadenia na zhodnotenie resp.  zneškodnenie príslušných 

odpadov; 

- viesť a uchovať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s ním a podľa 

množstva vzniknutých odpadov ostatných  ako aj nebezpečných podať hlásenie vzniku 

odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny  rok v súlade s § 2 a 3 vyhlášky MŽP 

SR č. 366/2015 Z.z. v zmení neskorších právnych predpisov; 

- požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves o vyjadrenie k vydaniu kolaudačného  

povolenia, k žiadosti  doložiť doklady  o zhodnotení resp. zneškodnení vzaniknutých 

odpadov. 

 

5.4 Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 

Spišská Nová Ves, vydal záväzné stanovisko podľa § 6 ods. 3 a podľa §10 ods. 2 zákona        

č. 326/2005 Z.z.  o lesoch v znení  neskorších predpisov pre stavbu „Krompachy – úprava 

NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“  č. OU-SN-

PLO2-2021/011818-002, zo dňa 14.07.2021, kde sa uvádza. Tunajší  úrad posúdil žiadosť  

žiadateľa a vydáva vo veci  záväzné stanovisko. Nemá námietky k vydaniu  územného 

rozhodnutia  o umiestnení  predmetnej  stavby  na uvedenom  lesnom pozemku, tak ako je to 

uvedené v predloženej dokumentácií. 

 

Pozemkový a lesný odbor – Pozemkové oddelenie vydalo stanovisko  pre účely územného 

konania  pre stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, 

SO 01 – nové NN vedenie“ č. OU-SN-PLO1-2021/011802-002, zo dňa 14.07.2021, kde sa 

uvádza. 

1. Predmetom stavby je prekládka existujúceho NN vzdušného vedenia na nové 

betónové podpery a zároveň sa zrealizuje nové NN káblové zemné vedenie medzi 

projektovaným podperným bodom NN  vonkajšieho vedenia  a istiacou skriňou. 

2. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k vydaniu  

územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 

3. Nakoľko pri  realizácií  stavby dôjde k trvalému zásahu do  poľnohospodárskej pôdy 

(orná pôda), upozorňujeme  investora stavby  na povinnosť dodržať § 17 ods. 3 zákona 

NR SR č.  220/2004 Z.z., t.j. pred vydaním  stavebného povolenia požiadať Okresný 

úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor o vydanie  stanoviska k používaniu  

poľnohospodárskej pôdy na  nepoľnohospodársky zámer (pre osadenie istiacej  

skrine). Zahájením  prác na poľnohospodárskej pôde požiadať  o stanovisko 

k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske  účely  v trvaní  do 1 roka 

(vrátenie uvedenia  pozemkov do pôvodného stavu).  

4. Zároveň pri   realizácií stavby dôjde  k zásahu  do poľnohospodárskej pôdy dočasne, 

pri pokládke káblov  nového zemného vedenia.  Preto upozorňujeme  na povinnosť 

dodržať § 18 zákona NR SR č.  220/2004 Z.z., t.j. pred zahájením  prác na 

poľnohospodárskej pôde požiadať  o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy 

na nepoľnohospodárske  účely  v trvaní  do 1 roka (vrátenie uvedenia  pozemkov do 

pôvodného stavu).  

 

5.5   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17 058 89 

Poprad 
Bolo vydané vyjadrenie k stavbe „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, 

Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ č.O-12332/2021  zo dňa 01.06..2021, kde sa 

uvádza. 
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S realizáciou stavby  súhlasíme  pri dodržaní  podmienok: 

- V území stavby  sa nachádza  verejný vodovod a verejná kanalizácia  v správe PVPS 

a.s.. Pri prácach  žiadame dodržiavať  zákon o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodov 

a kanalizácií), § 27 (ochrana  verejných vodovodov a kanalizácií). 

- Demontáž nevyhovujúcich časti el. siete riešiť tak, aby nedošlo k poškodeniu 

vodovodného/kanalizačného  potrubia a súčasti vodovodu/kanalizácie. 

- Pred začatím umiestňovania podperných bodov (stĺpov), elektrických skríň a pod. 

a pred začatím  výkopových prác v blízkosti nami  spravovaného  vodovodu 

a kanalizácie, požadujeme jeho presné vytýčenie. Vytýčenie vykonajú pracovníci 

PVPS a.s. na základe objednávky. 

- Nové vymenené podperné body (stĺpy), elektrické skrine a iné nadzemné elektrické 

zariadenia,  požadujeme osadiť mimo  pásmo ochrany verejného vodovodu/  

kanalizácie (v zmysle zákona  č.  442/2002 Z.z., § 19). A to vo vzdialenosti najmenej 

1,5 m od  vodovodu (vzdialenosť meraná vodorovne od pôdorysného okraja 

vodovodného/kanalizačného potrubia). 

- Podzemné káblové NN  vedenie a chráničku pre optický kábel, ktoré budú v súbehu 

a vodovodom/kanalizáciou, požadujeme uložiť podľa STN  73 6005 (min.  odstupová 

v vodorovná vzdialenosť 0,40 m od vodovodu a min. 0,50 m od kanalizácie). 

- Pri križovaní vodovodu/kanalizácie požadujeme el.  zemné  vedenie uložiť do 

chráničky kolmo na vodovod/kanalizáciu a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť 

podľa STN  73 6005 (t.j. najmenej 0,40 m od  vodovodného/kanalizačného potrubia). 

Chránička ma byť odolná voči mechanickému poškodeniu. Požadujeme nepoužívať 

PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi. Dĺžka chráničky má byť  v šírke pásma 

ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, minimálne však 2,0m. 

- Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie výkopových  

zemných prác  najmenej 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou telefonický alebo 

e-mailom. 

- Výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie  požadujeme vykonať ručne. 

- Podvŕtanie a mikrotunelovanie, požadujeme riadiť smerom  od vodovodu/kanalizácie 

nie smerom k vodovodu/kanalizácií. 

- Pri zemných prácach požadujeme nezasypať, ale vyzdvihnúť všetky vodárenské 

poklopy a hrnce (aj skryté pod terénom) do úrovne spevnenej plochy, resp. min. 0,20 

m nad terén trávnatej plochy. 

- Pri obnažení  vodovodného/kanalizačného potrubia žiadame pred zasýpaním prizvať 

na obhliadku správcu podzemného vedenia, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie 

podmienok. Vodovod/kanalizáciu znovu zasypať len so súhlasom  správcu. 

- V prípade kontroly  našich pracovníkov na stavbe  sa firma vykonávajúca výkopové 

práce  alebo  umiestnenie podperných bodov a iných nadzemných objektov stavby 

musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade 

pochybenia tohto vyjadrenia majú naši  pracovníci právo zastaviť práce do vykonania 

nápravy v zmysle tohto  vyjadrenia. 

- V trase NN vedenia sa nachádza vodovod/kanalizácia a vodovodné/kanalizačné 

prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Podmienky  styku el. vedenia s týmito  vedeniami 

sú totožné  ako pri styku s vedeniami  v správe PVPS a.s. 

- Súčasťou vyjadrenia sú priložené  mapy z GIS, kde je informatívne  zakreslený verejný 

vodovod/kanalizácia.  
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5.6   Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 

Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácií pre 

stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – 

nové NN vedenie“ č. 13165/2021 zo dňa PP/28.07.2021. 

S predloženou projektovou dokumentáciou  (PD) po technickej stránke  súhlasíme bez 

pripomienok. Predložená PD  je vypracovaná v súlade s požiadavkou VSD, a.s. ID: 5443, PL: 

2020/12/K8007/OAM. Za správnosť  a úplnosť technickej dokumentácie a za jej 

realizovateľnosť je zodpovedný projektant. Zásady  a pravidla platné pre vzťahy medzi PDS 

a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový  poriadok PDS spoločnosti 

Východoslovenská distribučná a.s.   

Žiadame dodržať platné ustanovenia  Zákona  č. 251/2012 Z.z.  o energetike, platné STN  

a zásady bezpečnosti práce tak,  aby pri realizácií prác na el.  zariadení nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti osôb, veci majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. 

zariadení. 

 

5.7   SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 269 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre územné a stavebné konanie k umiestneniu stavby  

„Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN 

vedenie“ č.TD/NS/0318/2021/Va  zo dňa 10.05.  

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č 251/2012 Z.z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon  

o energetike") súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie 

uvedenú stavbu (bez plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- pred realizáciou zemných prác, a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie  existujúcich plynárenských zariadení, 

prostredníctvom  online formuláru zverejneného  na webovom  sídle SPP-D (ww.spp-

distribicia.sk) (časť E-služby); 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

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

zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne; 

- stavebník je  povinný oznámiť začatie pác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného  na webovom  sídle SPP-D (ww.spp-

distribicia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred  zahájením  plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D  môže podať na Slovenskú 

obchodnú inšpekciu  (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom  alebo  

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení  Zákona 

o energetike  sankciu vo výške 300 € až 150 000 €; 

- stavebník je povinný  zabezpečiť prístupnosť  plynárenských zariadení počas  realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných  prehliadok a odborných skúšok opráv,  

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení; 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom  pásme plynárenských zariadení; 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menej  ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakeho   ďalej „NTL“ plynovodu a stredotlakeho  (ďalej „STL“) 

plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu  vysokotlakeho  (ďalej 

„VTL“)plynovodu, až po predchádzajúcom  vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 

výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 

dodržiavania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

technológie; 
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- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti  menšej  ako  1,00 m na každú stranu 

od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od 

obrysu  VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste 

križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 

priblíženia k plynárenskému zariadeniu)  obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou 

kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež 

overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.  pretláčacieho) zariadenia, pričom technické 

parametre uvedenej sondy sú  neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska; 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti  menšej  ako   1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo  

bezvýkopovou metódou s ručne  kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác; 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných  sond 

vo vzdialenosti menšej  ako 1,50 m od obrysu  VTL plynovodu je zakázané; 

- ak pri zemných  prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním  výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: 

jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu  obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly 

bude zaznamenaný do stavebného denníka; 

- prístup k akýmkoľvek  technologickým  zariadeniam SPP-D nie je povolený  a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D; 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné  inžinierske siete  počas 

celej  doby ich odkrytia proti poškodeniu; 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D  nad trasou  plynovodu  realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili  jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia,, v prípade zmeny úrovne 

terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej  

úrovne terénu; 

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

ohlásené SPP-D  na tel.  č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť 

k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti; 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

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

porušenie povinnosti v ochrannom  a/alebo  bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa  ustanovení Zákona  o energetike pokutu vo výške 300 € až 

150 000 €,  poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu tesného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania 

a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia  podľa § 286, alebo  § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon; 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby  dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení  a taktiež ustanovenia Technických  

pravidiel  pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02; 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo  

ich ochranných  a/alebo  bezpečnostných pásiem; 

- stavebník je povinný pri súbehu  a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle  STN      

73 6005 a TPP 906 01; 

mailto:jozef.lukac@spp-distribucia.sk
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- v zmysle § 79 Zákona o energetike  stavebník nesmie bez súhlasu  prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako 

umiestňovať stavby, kontrolné  šachty, trvalé porasty a pod.  

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení  umiestňovať stavby. 

 

5.8  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné 

podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o.,                            

č. 6612119445, dátum vydania: 29.06.2021,  k stavbe „Krompachy – úprava NN a DP – ul. 

Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“. 

Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:  

Pri   realizácií stavby  dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. 

Slovak Telekom a.s.  a DIGI Slovakia, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203. 

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 

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. 351/2011 Z.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.  
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Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK 

spoločnosti Slovak  Telekom. a.s.  a DIGI Slovakia, s.r.o.  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 upozorňuje žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti  Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu 

na stránke:  https//www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie  bude zrealizované do troch týždňov 

od podania objednávky.  

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 

ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 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 

telekomunikačnú 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, ktoré je stavebník povinný dodržať. 

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie. 

 

5.9  ANTIK Telecom, Čárdského  10, 040 01 Košice 

Vyjadrenie a zakreslenie existujúcich vedení v Krompachoch  pre stavbu „Krompachy – úprava 

NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ č. 524/2021 

zo dňa 03.06.2021 kde sa uvádza. 

V predmetnom záujmovou území sa naše  inžinierske siete a zariadenia  nachádzajú. Trasu 

našich  optických vedení sme Vám  informatívne zakreslili   do priloženej situácie. Žiadame 

dodržať nasledujúce podmienky: 

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky 

a mapového podkladu  na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt 0915 918 489 

– Martin Kopera; 

- v okolí našich káblov  - 3,0 m je potrebný ručný výkop; 

- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 

plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť  naše vedenie proti  vzniku 

previsu; 

- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; 

- pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 

musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN          

73 6005; 

- pod spevnenými plochami žiadame  uložiť naše káble a rúry do betónových  žľabov 

typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na 

telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop  D7400; 

- v prípade prekládky našich vedení  tu zrealizujeme  vlastnými kapacitami na náklady 

investora; 

- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich 

vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po 

uzatvorení dohody; 

mailto:mkopera@antik.sk
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- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný  

zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 

 

5.10  Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Štefánikovo námestie č.5, 050 01 Spišská Nová Ves 

Vydal záväzné stanovisko  pre stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, 

Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ č. 524/2021 zo dňa 03.06.2021 kde sa uvádza. 

 Nemáme námietky ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona  k predmetnej stavbe po 

splnení  nasledovných požiadaviek, ktoré si uplatňujeme v rozsahu svojej pôsobnosti: 

1) cesta III/3255 bude dotknutá výlučne v miestach a spôsobom podľa  priloženej 

dokumentácie  overenej tunajším úradom; 

2) trasa  projektovaného NN vonkajšieho  izolovaného vedenia bude 2x križovať cestu 

III/3255 vzdušným vedením kábla; 

3) podperné body, umiestnenie, montážne prvky, a izolátory budú vyhovovať STN 33 330. 

Zároveň bude zaručené, že  pri  predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna 

vzdialenosť vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných           

5 metrov a nad cestou III/3255 minimálne 6 metrov; 

4) projektované vedenie bude realizované v pôvodnej trase; 

5) projektované podperné body budú umiestnené mimo cestný pozemok (t.j. pozemok na 

ktorom je umiestnené teleso pozemnej komunikácie a ostatné jej časti, rozšírený 

spravidla  o 0,60 m) príslušnej cesty III. triedy, tak aby ich umiestnenie nebolo v rozpore 

s § 18 ods. 3) cestného zákona ako aj s § 21 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb; 

6) stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená  bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky na dotknutej  pozemnej komunikácií; 

7) akýkoľvek stavebný resp. montážny materiál je zakázané skladovať na ceste III/3255 

a na cestnom pozemku a to aj krátkodobo; 

8) počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisteniu cesty III/3255, jej prípadné 

znečistenie je investor stavby povinný odstrániť na vlastné náklady;  

9) počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery na 

dotknutej ceste a v jej okolí; 

10)  za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutých úsekoch je zodpovedný 

investor; 

11)  investor stavby je zodpovedný za  prípadné vzniknuté škody na cestnom telese cesty 

III/3255, aj za škody  vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku 

jeho činnosti. Investor je povinný  na vlastné náklady vykonať nápravu; 

12)  po ukončení výstavby budú plochy dotknuté výstavbou uvedené do stavu 

neohrozujúceho pozemnú komunikáciu a bezpečnosť premávky na nej; 

13)  pred začatím stavebných prác nad telesom cesty je potrebné požiadať tunajší cestný 

správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 

v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný 

zákon. Práce, ktorými bude dotknutá cesta III/3255  môžu byť realizované až po  

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie; 

14)  z dôvodu obmedzenia cestnej premávky  na dotknutej komunikácií počas realizácie 

stavebných prác je potrebné podať na tunajší cestný orgán žiadosť o vydanie povolenia  

na čiastočnú uzávierku cesty III/3255  podľa § 7  ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky 

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon; 

15)  počas čiastočnej uzávierky cesty  III/3255 je žiadateľ povinný v prípade potreby 

zabezpečiť regulovanie  cestnej premávky príslušníkmi policajného zboru, alebo 

naležíte  poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) a písm. f) zákona                       

č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov, alebo požiadať tunajší úrad o určenie prenosného dopravného 

značenia; 

16) V prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácií, ktorá bola zaslaná tunajšiemu 

úradu pre účely  vydania stanoviska, bude upravená verzia projektovej dokumentácie 

opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných 

zmien. 

 

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

K navrhovanej stavbe  „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, 

Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“  č. KPUKE-2021/10273-2/44626/HT,SB, dňa 10.05.2021 

bolo vydané  záväzné stanovisko, ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk 

a pamiatkového fondu  je potrebné  dodrať tieto podmienky: 

- Nemá námietky k umiestneniu stavby. 

- Ak počas realizácie zemných prác  bude odkrytý nález, je stavebník povinný postupovať 

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

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

správy na ochranu pamiatkového fondu alebo  Archeologickým  ústavom SAV. 

 

5.12  MO SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

Pre stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 

– nové NN vedenie“  bolo vydané stanovisko č. ASMdpV-8-465/2021, dňa 20.05.2021 kde je 

uvedené: 

Po posúdení predložených podkladov nemáme  pripomienky a súhlasíme s realizáciou  stavby 

„Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN 

vedenie“.  V danej  lokalite sa nenachádzajú podzemné ani  nadzemné inžinierske siete v správe  

Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je 

potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky a vydáva sa na účely územného 

a stavebného povolenia. 

 

5.13 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Stanovisko k územnému stavebnému konaniu  pre stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. 

Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“   č. IU-2021/3098-6019, zo 

dňa 27.05.202, kde je uvedené: 

V zmysle  zákona č. 135/1961  Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej 

vyhlášky Správa ciest Košického samosprávneho kraja  v súlade so zásadami štátnej dopravnej 

a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy  a vzhľadom na ochranu pozemných komunikácií 

a na bezpečnosť  premávky na nich k predloženej projektovej dokumentácií stavby „Krompachy 

– úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“ 

nemáme námietky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

1) Umiestnenie podperných stĺpov v mieste križovania trasy NN s cestou III/3255 žiadame  

realizovať v zmysle STN 33 3300 s rezervou + 0,5 m z dôvodu rezervy pre  výhľadové 

úpravy krytu vozovky. Počas samotnej realizácie montáže NN vedenia v mieste križovania 

zabezpečiť v danom úseku  riadne označenie pracovného miesta  a to dočasným 

dopravným značením schváleným OR PZ SR ODI Spišská Nová Ves. 

2) Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa  dbať o to,  aby nebola porušená stabilita 

cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty. 

3) Pri realizácií prác dodržať platné slovenské normy a príslušné technické predpisy. 

4) Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhľade na ceste. 
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5) Pred zahájením  zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých 

správcov podzemných inžinierskych sieti a Mesto Krompachy o vyjadrenie a ich presné 

vytýčenie v teréne. 

6) Zeminu ani iný  stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie 

vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné 

náklady. 

7) Stavenisko  zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce  neohrozovali bezpečnosť  

účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred 

možným úrazom účastníkov cestnej premávky. 

8) Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť 

minimálne 5 pracovných dni vopred  Správe ciest KSK (e-mail: Vladimir 

Baloga@scksk.sk, alebo telefonický č.t. 053/4421784, alebo 0918 978 750). 

9) Stavebník pred realizáciou  stavby požiada Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán o povolenie na 

zvláštne užívanie cesty, o povolenie na  pripadnú čiastočnú uzávierku a o určenie použitia 

dočasného  dopravného značenia po predchádzajúcom  odsúhlasení  OR PZ ODI SNV. 

10) Správa ciest KSK súhlasí v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., § 7 ods. 1 o o pozemných 

komunikáciách s čiastočnou uzávierkou cesty II/3255 vo vymedzenom úseku pracovného 

miesta s uvedením termínu realizácie prác, ako aj so zvláštnym užívaním cesty III/3255 

vo vymedzenom úseku v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja k navrhovanej  úprave NN vedenia nemá námietky 

k predloženej PD stavby „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, 

Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“, po splnení  vyššie uvedených podmienok pre vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

5.14  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy  

Súhlas s umiestnením stavby  a stanovenie podmienok pre účely územného a stavebného 

konania na stavbu „Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, 

č. 16191/2021/Hi, zo dňa 10.11.2021 kde sa uvádza: 

Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou mesta, preskúmalo a posúdilo žiadosť spoločnosti 

ENERPRO, s.r.o. o súhlas Mesta Krompachy, ako vlastníka stavbou dotknutých pozemkov, 

k umiestneniu stavby „Krompachy - úprava NNaDP - ul. Banská, J.B.Ivana, Mlynská, 

Lesnícka, Kúpeľná". K žiadosti doložil výkres č. V2 a V3 PD. 

 Mesto Krompachy súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu  

„Krompachy - úprava NNaDP - ul. Banská, J.B.Ivana, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná" podľa 

situácií uvedených vo výkresoch č. V2 a V3   za podmienok: 

1. Pred realizáciou stavby s dostatočným predstihom stavebník požiada Mesto Krompachy, 

Námestie slobody 1, 053 42  Krompachy o povolenie zvláštneho užívania miestnych 

komunikácií a ich uzávierky podľa § § 7 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej cestný zákon) 

a o určenie prenosných dopravných značiek. K žiadosti pripojí záväzné stanovisko ORPZ, 

Okresného dopravného inšpektorátu a ním schválený projekt dočasného dopravného 

značenia v súlade s ust. § 3 ods. 7 cestného zákona. Uhradí Mestu Krompachy príslušné 

správne poplatky pri podaní žiadosti. V uvedených povoleniach budú stanovené bližšie 

podmienky pre zvláštne užívanie a uzávierky ciest a pre použitie dočasných dopravných 

značiek. 

2. Na Kúpeľnej ulici riešiť podzemné vedenie od podperného bodu č. 5 pretláčaním pod 

miestnou komunikáciou – pozemok parc. č. C KN  925 k. ú. Krompachy. 

3. Uloženie podzemného vedenia pod účelovou komunikáciu na pozemku parc. č. C KN 330/3  

– č. E KN 484/2 k. ú. Krompachy je možné riešiť prekopaním, avšak za hranicou križovatky 

v časti, kde je cesta nespevnená a v chráničke s dostatočnou hĺbkou pre prípadnú realizáciu 

mailto:Baloga@scksk.sk
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spevnenej pozemnej komunikácie. Prípadne uloženie el. vedenia riešiť pretláčaním spolu 

po obidve pozemné komunikácie a v dostatočnej hĺbke kvôli prípadnej obnove ciest. 

4. Na Kúpeľnej ulici na pozemkoch parc. č. C KN 938/1 a 938/2 k. ú. Krompachy je miestna 

komunikácia s betónovým podložím s pozdĺžnym nespevneným odvodňovacím cestným 

rigolom.  Žiadame uložiť el. vedenie do chráničky pozdĺžne vedľa tejto miestnej 

komunikácie bez jej porušenia a s podmienkou, že stavebník zabezpečí vytvorenie 

odvodňovacieho cestného rigola vedľa MK nad el. vedením. Podzemné el. vedenie musí 

byť uložené v dostatočnej hĺbke tak, aby tento  cestný rigol mohol byť v súlade s platnou 

STN nad el. vedením vytvorený a udržiavaný, prípadne neskôr zrealizovaný z betónových 

tvárnic. 

5. Pokiaľ práce nemôžu byť realizované podľa vyššie uvedeného bodu, podzemné vedenie na 

Kúpeľnej ulici bude uložené na pozemkoch parc. č. E KN 484/2, č. E KN 485 a č. C KN 

942 k. ú. Krompachy. V prípade zásypu cestného nespevneného rigola pri realizácii stavby, 

zabezpečí stavebník jeho obnovenie. 

6. Stavebník zabezpečí prípadné preloženie svietidiel verejného osvetlenia a jeho el. vedenia 

na vlastné náklady, o čom bude v dostatočnom časovom predstihu a po realizácii prác 

informovať Mestský úrad Krompachy, OVŽPaTS, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

a spoločnosť EcoLed Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec. Práce budú odovzdané     

a prevzaté písomným protokolom. 

7. Stavebník zabezpečí vytýčenie iných podzemných vedení. 

8. Stavebník po realizácii odovzdá mestu Krompachy po geodetickom zameraní situácie el.        

vedení na nosičoch v dwg a pdf formáte a návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena na 

tieto a všetky ďalšie podzemné vedenia stavebníka v meste Krompachy. 

9. Tento súhlas za podmienok je vydaný pre účely územného konania pre stavbu  

„Krompachy - úprava NNaDP - ul. Banská, J.B.Ivana, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná" podľa 

situácií uvedených vo výkresoch č. V2 a V3  a nenahradzuje žiadne iné povolenia 

a vyjadrenia potrebné v súlade s legislatívou a SR a STN. 

10. Mesto Krompachy si vyhradzuje stanovené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť 

ak si to vyžiada verejný záujem. 

 

Stanoviská dotknutých orgánov a námietky účastníkov konania:  nie sú záporné ani 

protichodné a sú zapracované v podmienkach rozhodnutia.  

  

Správny poplatok v hodnote 100 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov bol uhradený. 

  

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva 

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 19.11.2021 podala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, so 

sídlom Mlynská č.31, 042 91 Košice, zastúpená spoločnosťou ENERPRO, s.r.o, IČO:                  

44 324 600, so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice na tunajšom stavebnom úrade návrh na 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Krompachy – úprava NN a DP 

– ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“, na pozemkoch  parcely 

č. C KN č. 485/1 - ( E KN č. 70196/2), C KN č. 487/3 -  (E KN    č. 90193/1), C KN č. 487/3 - 
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(E KN č. 90193/1), C KN  485/1, 538, 277/1 - (E KN č. 70192, 92443/11, 92468/1), C KN 

918/1 - (E KN č. 90484/11), C KN č. 925, 938/1, 3300/3, 3300/5, 3300/1, 942, 938/2 – ( E KN 

č.  484/2, 485) katastrálne územie Krompachy. 

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy, oznámením verejnou vyhláškou č. 18186/1447/2021/ÚK-ozn/Čá zo dňa 29.11. 2021                  

Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 04.01.2022. 

Mesto Krompachy ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona  

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

neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov 

konania.  

Stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti  

o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa  § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

zákon) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Košice  v lehote 

do 15 dní odo dňa doručenia  tohto  rozhodnutia  prostredníctvom  Mesta Krompachy, stavebný  

úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku  preskúmateľné súdom podľa 

§ 177 a nasl. zákona  NR SR č.  162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                               v.r. 

   Ing. Iveta Rušinová 

   primátorka mesta 

 

              

 

Príloha pre žiadateľa: 

Overená projektová dokumentácia stavby s vyznačením umiestnenia stavby. 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Verejnou vyhláškou 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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

2. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice 

3. Mesto Krompachy,  Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

Na vedomie: 

4. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

5. Úrad  správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

6. SVP š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej  dopravy a pozemných komunikácií, 

Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

8. Okresný úrad SNV, odb. star.  o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves 
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- Správny orgán pre odpadové hospodárstvo 

- Správny orgán pre vodné hospodárstvo 

- Správny orgán pre ochranu prírody  

9. Okresný úrad Spišská Nová, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5,  

052 01 Sp. Nová Ves 

- Pozemkové oddelenie 

- Oddelenie lesného hospodárstva 

10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 

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

12. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

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

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

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

16. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 

17. KROMSAT s.r.o., Poštová ulica  2, 053 42 Krompachy 

18. netiQ s.r.o., Oľšavka 40,   053 61 Oľšavka 

19. Mesto Krompachy (cestný  správny orgán), Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

20. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Anna Čupajová 


