
obec Bohdanovce

Číslo: t6ll202l-Bo Bohdanovce, dňa 18.06.2021

ROZIilODNUTIE
Verejná vyhláška

Obec Bohdanovce, príslušná podl'a § 2 písm.el zákona č. 4t6l2001 Z.z. o prechode
niektoých pósobností z orgénov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorŠÍch predpisov, zákona ě.36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov a §
I17 zákona ě.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný ,iuonu/ v znení
neskorŠÍch predpisov, vydáva podťa § 39 stavebného zékona a v súlade s ust. zákona ě.7Ilí967
Zb.o správnom konanív znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

,rBohdanovce IBV "pri Mlyne" - VNo TSo rozšírenie NN sústavyo., stavebný objekt So 01
SilnoPrúdové elektrické rovody na pozemkoch parc. č. 63017, 64I a 642 v kat. úz. Bohdanovceo
tako ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktoý tvorí neoddeliteťnú súčasť tohto
rozhodnutia, pre Východoslovenskú distribučnú a.s, Mlynská 31o Košice.
Ochranné pásmo nového vonkajšieho VN vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.
Vzdialenost' obidvoch rovín od krajných vodičov je pre vodiče bez izolácie 10 m.
Predmetom Projektovej dokumentácie stavby je zriadenie novej koncovej kioskovej trafostanice ako
náhradY za existujúcu l-stípovú trafostanióu na parcelnom čísle 63017 v katastrálnom území
Bohdanovce. Projekt rieŠi aj zriadenie nového jednoduchého betónového podperného bodu pre
Presmerovanie existujúcehO nadzemného VN vedenia, zriadenie nového podzemného VN vedenia
Pre naPojenie novej kioskovej trafostanice azriadenie nového podzemného NN vedenia vrátane
Plastových Pilierových rozpojovacích skríň SR pre napojenie predpokladaných noqých odberných
miest.

Členenie stavby:

PS 01 - Trafostanica

- Úsek 01 - úprava trafostanice

SO 01- Silnoprúdové elektrické rozvody

-Úsek 01 - Nové VN vedenie

-Úsek 02 - Nové NN vedenie

Predmetom návrhu na umiestnenie stavby je:

-Nový jednoduchý betónový podperný bod VN vedenia
-Presmerovanie existujúceho,nadzemného VN vedenia izolovanými vodičmi 3x ( Amo

20 Kv, 1x50 ) v celkovej OÍžte S8m

-Nové podzemné VN vedenie vyhotovené káblom 3x ( NA2xs2y 1x70 RM/16 )
v celkovej aížte Stm



-Nová kiosková trafostanica s transformátorom 400 Kna
-Nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblom NAYY-J 4x150 v celkovej aÉte 821m

-Nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblami 2x ( NAYY-J 4x70 ) zaústenie
existujúceho NN vedenia do novej trafostanice ) v celkovej dížke 143m

-Zriadenie nových plastových pitierových rozpojovacích skríň SR vcelkovom počte
1lks

Popis trasy:
Nová bloková kiosková trafostanica sa zriadi vo vol'nom teréne na parcelnom čísle 630/7. Podl'a situácia
osadenia stavby sa vo vol'nom teréne ztiadi nový jednoduchý betónový podperný bod, na ktorý sa
presmerujú existujúce izolované vodiče VN vedenia z demontovanej jedno - stÍpovej trafostanice.
Navrhovaný kábel nového podzemného vedenia prejde do zeme na novom jednoduchom podpernom
bode a ďalej bude vedený v zemi vo vol'nom teréne v celkovej dižke 5l m. Tento kábel sa ukončí vo VN
poistkovej skrini novej kioskovej trafostanice. Podl'a situácie osadenia stavby sa osadia nové plastové
pilierové rozpojovacie skrine SR č. 1 až 1l
Vetva Č. 1 - Podzemný NN kábel bude vedený vo vol'nom teréne ( v navrhovanom chodníku
uvaŽovanej IBV ) a privedie sa do miesta na rohu uvažovanej IBV, kde sa spojí s existujúcim
podzemným káblom, ktory napája existujúcu poistkovú skrinku SPP č. i v existujúcej zástavbe.
Celková dlžka vetvy č. l po spojku č. l je 143m.
Vetva Č. 2 - Podzemný NN kábel vetvy č. 2 bude vedený vo vol'nom teréne ( v navrhovanom chodníku
uvaŽovanej IBV ) a privedie sa do miesta na rohu uvažovanej IBV, kde sa spojí s existujúcim
podzemným káblom, ktoqý napája existujúcu poistkovú skrinku SPP č. 2 a3 v existujúcej zástavbe.
Celková dlžka vetvy č. 2 od trafostanice po spojku č.2 je 143m.
Vetva č. 3 - Podzemný NN kábel vetvy č. 3 bude vedený vo vol'nom teréne ( v navrhovanom chodníku
uvažovanej IBV ) slučkovaním v rozpojovacích skriniaoh SR č. 8,9,10 a ukončí sa v navrhovanej skrini
č. 11 \

Vetva č. 4 - Podzemný NN kábel vetvy č. 4 bude vedený vo vol'nom teréne ( v navrhovanom chodníku
uvažovanej IBV ) slučkovaním v rozpojovacích skriniach č. 5,6 a ukončí sa v navrhovanej rozpojovacej
skrini č. 1 1. Celková dižka vetvy ě. 4 je248m.
Vetva Č. 5 - Podzemný NN kábel vetvy č. 5 bude vedený vo vol'nom teréne ( v navrhovanom chodníku
uvaŽovanej IBV ) slučkovaním vrozpojovacích skriniach SR č. 7,2,3 aukončí sa vnavrhovanej
rozpojovacej skrini č. 4. Celkova diZkavetvy č. 5 je 258m.

Pre umíestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienlql

1. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná /osobou s príslušným odborným vzdelaním/
/oprávnenou osobou podl'a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaným architektoch a autorizovaným
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov/.

2. Projekt stavby bude reŠpektovat' existuiúce ai povolené podzemné inžinierske siete a ich
ochranné pásma v súlade s vyjadreniamijednotlivých správcov týchto sietí, predovšetklým plynové
a vodovodné rozvody. Pri projektovaní stavby dodržať ustanovenia príslušných STN EN o súbehu a
križovaní podzemných a nadzemných vedení a súvisiacich právnych noriem.

3. V rámci spracovania projektovej dokumentácie je potrebné zohl'adniť všetky pripomienky
dotknutých orgánov štátnej správy aorganizácií, predovšetk;ým požiadavky na ochránú zdravia,
poŽiadavky na ochranu všetkých zložiek životného prostredia a požiadavky na ochranu
komunikácií.

4. Z hl'adiska technologickélro postupu výstavby je potrebné zabezpečiť prístup na jednotlivé miesta
stavby. V ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie je potrebňé riešiť plochy
uskladnenia stavebného materiálu, spósob dopravy materiálu k jednotlivým podperným bodom
a pre potreby výstavby navrhnúť zariadenie staveniska.



5. Dodržat'podmienkv stanovísk a wiadrení dotknutých orgánov a snrávcov.sieti naimá:
-Okresný Úrad KoŠice - okolie, pozemkový a lesný odbor, odpoveď č. OU-KS-PLOI-

2020/016199 zo dňa 03.12.2020: S,tavbu na pol'nohospoddrskych pozemkoch móžete
realizovat'za podmienky, ak bude spiňat' zdsady ochrany pol'nohospoddrskej pódy v zmysle
§ 12 zdkona. pre stavebné konanie je potrebné ešte požiadat' tunajší úrad o dočasné
odňatie pol'nohospodórskej pódy do jedného roka ( § I8 zókona ) resp. trvalé odňatie ( § 17
ods. 4 zúkona ), resp. stanovisko ( § 17 ods, 2 phm. a) zdkona ) ato podl'a druhu stavieb,
ktoré budú predmetom stavebného konania,

- Krajský pamiatkový úrad v Košiciach , závázné stanovisko č. KPUKE-2020I23404-
2l99445lPS,SB zo dňa 27.11.2020: Vdostatočnom časovom nredstihu ozntímit' začiatok
v.ýkopových prdc nre stavbu. Ak počas realiztície zemných próc budú odkryté archeologické
nálezy, je stavebník povinný postupovat' v z,mysle § 127 stavebného zákona, ndlez ihneď
ohltÍsit' na Krajský pamiatkový úrad Košice a urobit' nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgdnom štótnej sprduy na
ochranu pamiatkového fondu, alebo Archeologickým ústavom SAV.

- Okresný Úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU_KS-
OSZP,2020/0l6041-002 zo dřra 0l.|2.220, /vyjadrenie z hl'adiska odpadového hospodárstvai
do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad
umiestnený na stavenislal stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov.
Zakazuje sa podl'a § 13 písm. a), b) zókona o odpadoch uložiť alebo ponechat'odpad na inom
mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s
urČeným zákonom. Držiteť odpadu je povinný podťa § 14 ods, ] písm. e) zákona o odpadoch
odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podťa určeného zákona a
dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Stavebný odpad z predmetnej stavby
v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva nespadá pod drobný
stavebný odpad a teda náklady na činnosti nakladania ( odvoz a zneškodnenie) s ním nie sú
zahrnuté do miestneho poplatku za komunálrry a drobný stavebný odpad, Náktady spojené
s odvozom a zneškodnením stavebného odpadu znáša v plnom rozsahu stavebník, K žiidosti o
vYjadrenie k dokumentócii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods, I písm. b) bodu 5 zákona
o odpadoch je stavebník povinný doložit' doklady o spósobe nakladania s druhmi odpadov -
faktúry, vážrry lístok za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na OÚ Košice - okolie

- Okresný Úrad KoŠice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, závázné stanovisko č.
OU-KS-OSZP-202LI001768-002 zo dňa 12.01.2021 /vyjadrenie zhl'adiska ochrany prírody
akrajiny/: v prípade nutnosti výrubu, drevín alebo lcrovia je potrebné požiadat; o súhlas
Olcresný Úrad Košice okolie, odb, SoŽP. Výrub musí byt'riešený samostainým konaním. Pri
vYkonávaní stavebných prác zabezpečit' dodržiavanie zósad všeobecnej ochrany prírody
a lcrajiny.

- ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č.6612l04t7l zo dňa 19.02.202l,predovšetkým:
1. Existujúce zaiadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona é. 35I/20Il Z. z.)
a zároveň je potrebné do&žať ustanovenie §65 zákona č. 35Il20I1 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. VYjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
PríPade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ář uvedené
Parcelné ČÍslo v žiadosti nezodpovedávyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podťa 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 Slovák Telekom,a.s, alalebo oict
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred
sPracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. nu
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +42l 55 644I 17 5



4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 35Il20I1 Z:,Ž. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá proj ektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebnika, že v zmysle §66 ods. I0 zákona č. 35Il2OIt Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK.. Bezuzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňuj eme žiadateťa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze niaďovania
skládok materiálu a ztiaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zatadení.
7. V prípade ak na Vami definovanomúzemí v žiadosti o vyjadrenie sa nachádzanadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany Žiadatela zabezpečít' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. NedodrŽanie vyŠŠie uvedených podmienok ochrany zariadeníje porušením povinností
podl'a §68 zákona Č.351l201JZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. Vprípadeo Že Žiad,atel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolŤek
d6vodov pokraČovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit'
zemné práce a požiadat'o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou v}kopoqých prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností 5lovák
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhťadom k tomu, že na Vašom
záujmovom
Území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr, rádiové zariadenia,
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žíadateťa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyj adrenie od prevádzkovateťov týchto zaríadení.
10. VyfýČenie polohy SEK spoloČností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. na
Povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https ://www.telekom.slďvviadrenia
Vytýčenie bude zrea|izované do troch týždňov od podania objednávky.
1 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohťadu na vyššie uvedené body
dodrŽať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohtó
vyjadrenia.
12. Žiadater m6že vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. okrem
pouŽitia pre Účel konaní podfa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateť nie
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
13. Ziadateťa zátoveí upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteťnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípoj ku.
14. Poskytovateť negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateťa povirrnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:

. Všeobecné podmienky ochrany SEK

. Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateta
Dóležité upozornenie: Od I.1.20l7: V $ 67e ods. 1 zékona c. 351l201t Z. z. o elektronických
komunikáciách
sa zavádza povinnost, aby vŠetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzají stavebnými
Úpravami vnútorných rozvodov, na ktoqých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, 6oli
vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktrnou v budove a prístupoqým bodom k nej



Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, Že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosťo je v kolízii so
SEK Slovák Telekom,a.s. ala|ebo DIGI SLOVAKIA, §.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák
Telekom,a.s. povinn ý zab ezpeóiť :, Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
. Vypracovanie projektovej dokumentácie
telekomunikačného vedenia
. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie

v prípade potreby premiestnenia

v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávrrený vykonávat' práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
SPOJSTAV, spol. s r. o., spoj stav@,spoj stavke. sk, O 5 5 l 7 292632, 053 l 44 I 1 17 7
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s róznou
funkčnosťou.

2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškoden é zariad,enia,
je Žiadatel' povinný vykonať všetky objektívne účinnó ochranné opatrenia tým, že
zabezpečíz
, Pred začatím zemných ptác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
, PreukázateÍné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
vytýČenou a vyznaěenou polohou tohto zaríadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené
, Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce namožnípolohovú odchýlku +
30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
r UPozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najváČŠou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. tríUiaóe stroje), AbY boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu,ktádeŽi a
PoŠkodeniu vo vzdialenosti 1,5 mnakaždú stranu od vyznačenej polohy zariad,enia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadeniana telefónne číslo 0800123777, Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znižiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V Prípade poŽiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet'
ST) je Potrebné si podat'žiadost'o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodrŽať platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu
vedení v plnom rozsahu.
§: l"i,ul,<ý,§hkol'vek, prácach,..ktorý_mi móžl byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia,
l_"_,?!?d"!9l' povinný vykonat' všetky objektíúne účinné ochran^né opatrenia tým, ž,e
zaDezpecli, Pred zaČatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zaiadení priamo na povrchu
terénu,, Preukázateťné oboznámenie zamestla4cov, ktod budú vykonávať zemné práce, s
vytýČenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia atiež s podmiénkami, ttoie uot náldtó
ochranu stanovené, UPozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú



odchý.lku *.30 cm skutočného uloženia vedenia alebb zatíadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu
r Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
ppcovali s.najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali ňevhodné náradie (napr.
hlbiace stroie)

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeěené proti akémukoťvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenei polohy zaríadenia

Zhutnenie zeminy pod káblami pred ieho zakrytirrí (zasypaňim). Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoloěnost
SJovák Teleko,m,-a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. n"ezodpovedajú'za zÁ€iy piiěŠtóiovétro
uloženia zariadenia vvkonané bezich vedomia)
UPOZORNENIE: V. prípade,. že počas. výstavby .ie potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len'so súhlásom pbúereného zameštnanca ST.

6, .. Y prípade požiada.vky.napojenia lo.kality, resp. objektu, na VSST (verejná
siet' STl je _potrebné si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia,
(www.telekom.sk).
7. Žiadam" dodržat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú
úpravu vedení v plnom rožsahu.

- SPP - distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TDA{S/0593120201Ló zo dňa 07.12.2020:
Všeobecné podmienky:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
v správe SPP-D
- Stavebník je povinný rešpektovať azohl'adniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný prí realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne závázný ch právnych predpisov
- ak pri zemných prácach dójde k odkrytiu plynárenského zaríadenia, 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 folie; výsledok kontroly bude zaznanenaný do
stavebného denníka,
- prístup k akýmkoťvek technologickým zaríadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiať sa na tieto práce nevďahuje vydané povolenie SPP_D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.0850 IlI 727, nedodržanie tejto povinnosti móže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňuj eme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadeni
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SO|, ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynarenského zariadenia uložiť podťa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až t50 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia móže dójsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podl'a § 284 a § 286, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania ptevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona č. 30012005 Z.z. Trestný
zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateťa distribučnej

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať §tavby,
kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,



- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesrnie bez súlrlasu prevádzkovatel'a distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárensk ý ch zariadení umiestňovat' stavby.

6. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolerrie .ie potrebné predložit' na vyjadrenie všetkýnr
dotknutýrn orgánov ktoré to v svojiclr vyjadreniaclr požadovali pred vydaním stavebného povoletria,
alebo ktorýrn to vyplýva z osobitných predpisov

ÚČastníci konania nevzniesli náInietky a priporrrierrl<y k navrhovanénru urniestneniu stavby
,,Bohdanovce IBV "pri Mlyneu - VN, TS, ro;šírenie NN sústavy na pozemkoclr parc. č,630/7,64t
a 642 v katastrá|nom úzerní Bohdanovce.

Toto Úzernné rozhodnutie je podl'a § 42 ods. 2 stavebného zákorra oznámené verejnou
vyhláškou.

Toto rozhodnutie platí podl'a § 40 ods. l stavebnéh o zákona tri roky odo dňa, l<edy nadobLrdlo
Právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokial'bude v te.ito lehote podaná žiadost'o vydanie
stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je závázné aj pre právlrych nástr.rpcov.ielro navrlrovatel'a a ostatrrých
účastníkov územného konania (§40 ods4 stavebrrélro zál<orla).

Od6vodnenie:

Dňa 12.03,2021 podala: VSD a.s., Mlynská 3l, O42 9l Košice v zast. EL PRO KAN, s.r.o., M.R.
Stefánika 2121181, 093 0l Vranov nad Topl'ou návrlr na vydanie rozhodnr_rtia o umiestnetrí stavby:
,,Bohdanovce IBV "pri Mlyne" - VN, TS, rozšírenie NN sústttvy na pozemkll parc. č.630/7, 61t
a 642 v katastrá|nom území Bohdanovce.

Obec Bohdanovce v zmysle § 36 ods. 4 stavebrrého zákona oznámila dňa 06.04.2021 začatie
Územného konania všetkým známym útčastníkonr korrania a dotkrrutým orgánom štátnej správy
aorganizáciám verejnou vyliláškou, od ústneho konania Lrpustila a stanovila lehotu 7 pracovnýóh ciní od
doruČenia verejnej vyhlášky na podanie nárnietok a priponrierrok. Verejrrá vyhláška bola vyveserrá na
Úradnej tabuli obce Bohdanovce. Verejná vylrláška bola vyvesená dňa 07.04.202l , zvesená <Jňa
22.04.2021.

Obec Bohdanovce posúdila návrh na unriestnenie stavby ,,Bohtlunovce IBV "pri Mlyneu - VN,
TS, rozŠÍrenie NN sústavy napozelnkoch parciel č,630/7, ó1] a 612 v kaí, úz, Bolrclanovce, podl'a § 37
zákona ČÍslo 50/l976 Zb. o územnom plárrovaní a stavebnorn poriadku /stavebný zákot-y v zÁení
neskorŠÍch PredPisov, § 3 vyhlášky č. 45312000 Z.z. l<torou sa vykotrávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a ustanovení vyhl.č. 53212002 Z,z. ktorott sa ustalrovLrjú podrobnosti o všeobecnýc1r
technických PoŽiadavkách na výstavbu a o všeobecrrých technicl<ých požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistila, že jej umiestnenie z-odpovedá
hl'adiskám starost|ivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecrrým técňnickým požiaclavÉám na
výstavbu. Vyjadrenia súčinných organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli
zahrnuté do podmienok tohto rozlrodnutia. Ked'že dotknuté orgány štátnej správy neoznárrrili svoje
stanovisko v stanovenom termíne, stavebný úrad v zmysle § 36 ods.3 stavebné-ho zákona predpokladá,
Že s navrhovanou stavbou z hl'adiska nimi sledovanýclr záttjmov súhlasia. V zrnysle § l08 ods. 2 písm.
g/ stavebného zákonaje rnožné vyvlastniť pozeml<y vo verejnoIn záulme nu u;,l.tuubu energetiókého
die|a na výrobu alebo rozvod elektriny pod|'a osobitrlých predpisov. V inrysle § il zákona č.251l2ol2
Z.z. drŽitel'Povolenia na podnikanie v energetike alebo trírn poverená osoba móže vo vere.inom záujme
a v nevYhnutnom rozsahu zriad'ovat'na cudzích pozemkoch mimo zastavaného (tzemia obce elektrické
vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a clistribučriej sútstavy. povinnosti
zodPovedajúce týmto oPrávneniam sú vecnými brernenarni spojenými s vlastňíotvom nelrnutel,nosti.
Návrh na vYkonanie záznamu do katastra nelrnutel'nostíje oprávrrený podat' držitel' povolenia. Vlastník
nehnutel'nosti má za zriadenie vecného bremena nárol< na prinreranú jeclnorazovú náhradr_r. Na základe



uvedeného tunajší stavebný úrad v súlade s § 38 stavebňěho zákona rozhodol o vydaní rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby ajbez preukázania vlastníckych alebo iných práv k všetk;ým pozemkom, na
ktorých má byť umiestnená navrhovaná stavba. V konaní nikto z účastníkov konania neuplatnil
námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, áko sa
uvádza vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Správny poplatok podl'a pol. 59 písm.a/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou
zák.č 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 100,-
€ na účet Obce Bohdanovce.

PouČenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podloa § 54 zák.č.7111967 Zb.o sptávnom konaní podať
odvolania na Obec Bohdanovce, do l5 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je
moŽné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

R§%
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/r"""O
ďrud lH arta Gamrátová

starostka obce

Doručuje sa:
účastníkont konania - vlastníkonl dotknutych nehnuteťnostíforntou verejnej v,hldšky vyvesenej na úradnej tabuli Obce
Bohdan.ovce

1. VSD a.s., Mlynská 31, Košice

Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova l3, I(ošice
2. Okresný úrad Košice okolie, PaL odb. , Hroncova l3, Košice
3. Okresný úrad Košice okolie, odb. CDaPK, Hroncova č. 13, Košice
4. Okresný úrad Košice okolie, odb. KRaCO, Hroncova č. l3, Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipel'ská č. 1 Košice
6. ORHaZZ Košice, Požiarnicka 4, Košice
7. SC KSK, SaÚ, Ostrovského 4, Košice
8, SPP Distribúcia a.s,, Mlynské Nivy 44lB, Bratislava
9, VSD a.s. Košice, Mlynská 3l, Košice
l0. STa.s. RCSI Košice, Pol'ská4, Košice
1 l . ST a.s,1 Bajkalská 28, Bratislava
12. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice
l3. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č,25, Košice
l4. Slovenský pozemkový fond, RO Košice, Letná č. 27, Košice
15. SVP š.p.OZ PHaB Ďumbierskač. 14 Košice
l6. OR PZ SR, ODI Košice okolie, Tr. SNP 37, Košice

Doručí sa zo žiadost'ou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:
l. Obec Bohdanovce, Bohdanovce74,044 44 Bohdanovce

Doručí sa ( nemá následky doručenia )
l. VSD a,s., Mlynská 31,042 91 Košice
2. EL PRo KAN, s.r.o, M,R.Štefánika2l2ll81,093 0l Vranov nad Topl'ou



katastrálne úeemie
Nižný Čaj (B41 064)
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UPOZORNEN|E:

Na poitťd sa vďahuje auto{skoírávna odřam v zmyde zákofla Č. 6182003 Zz. {fututký zákon), v ul€ní zákofis č. 84/2m7 zz. a pí€{0 má aukr dids auloísl(é píát§
na Pr€dm€t'é PmJéktové dkio a bie n€Prévodit8thé a Ča§ovo órn€dzenó, Artořdlda má 4 výtlťádnó pťávo udďovaf slhla§ na prlpadné přsn€ďanie dl6h na yyťlwnls
b€ťm o§obám, le§p. m pouáigdlela ěl€boi{*p Časlir€ vytvoíBoio nováodish. Pod po0žtim pmjélóvďtodl8|8 sa mzumis|aho z,lÍÍloÚ€íil§ vo fuíín€ pfiJ€ktovq
doklmentácie a právo aubr8 n€ínožno znluvne obmedziť 8ni Vylúóiť.

Hl_ inžinier projektu i1{!9y99!_Y_ryEg k!" n t : Vypracoval:
,{ffi,l&P

1,4/P b:

EL pRtl KAN
M. R_ Šleíónikě 212/181
o93 oJ vRANov n/r
el píol@ n lg el p ro k an.sk
www.elprokan.sk

lng. RANDALffi|/ l ng. raNOetffiJ-/ KAzluilfi A
/l!^^MtÁ, /00,4{r,ll' l-UJ.Lh*^iP

lnVestor VYc HoDosLoVENsKÁ otŠrŘsUčŇÁ;;;
Adresa: MLYNSKÁ 31,042 91 KoŠlcE
Názov stavby :

Bohdanovce lBV "pri Mlyne" - VN, TS, rozšírenie NN sristavy
Objekt : SO 01 - Silnoprůdové elektrické rozvody

Prevádzkový sťrbor: PS 01 - Trafostanica

Arch ív. č.: 252a2u2020
Formát: A4
Dátltm: 1112020
Stupeň PD: DUR

íslo zák_ 252020

situácia širších vzt'ahovObsah Mierka:
1:10000

C. vÝkr.:'01

železnična
91an ica
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Verejná Vyhláška

Toto rozhodnutie podl'a § 42 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákonl v znení neskorších predpisov má povahu verejnej vyhtášky a musí byt'
vyvesené naúradnej tabuli obce Bohdanovce po dobu 15 dní.

Po uplynutí tejto lehoty avyznaěení dátumu vyvesenia a zvesenia ie potrebné toto
potvrdenie zaslat'na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmet'ova 20, Košice

Číslo roáodnutia: 1611202l-Bo zo dňa 18.06.202l

Vyvesenédňa: 24, 0G, Lor) zvesené dria:

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:ýj{s
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