
                          OBEC  ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: SP/928/2014-JK                                                                                  vo Svite dňa 14.11.2014

STAVEBNÉ   POVOLENIE 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 90 Košice, IČO: 36 599 361,
zastúpená Ing. Marcelom Fiterem, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 
059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom,  podala
dňa 7.10.2014  na Obec Ždiar  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na energetickú líniovú
stavbu “Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“ v Ždiari,
na  pozemkoch  ako  je  vyznačené  v situačnom  výkrese  na  podklade  katastrálnej  mapy.
Nakoľko  sa  jedná  o umiestnenie  líniovej  stavby  ,  čísla  parciel  sa  podľa  §  3  vyhlášky č.
453/2000 Z.z.  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  neuvádzajú.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné  konanie. 

Obec Ždiar  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.  50/1976 Zb.  o územnom
plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  zmien  a doplnení  (stavebný  zákon)
a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,  stavebný poriadok
a bývanie a o zmene doplnení stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov
alebo  povinností  účastníkov  stavebného  konania,  ako  aj  záujmov  chránených  dotknutými
orgánmi a rozhodol takto : 

líniová energetická stavba : “Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN
vývodov“ v Ždiari,  na  pozemkoch  ako  je  vyznačené  v situačnom  výkrese  na  podklade
katastrálnej mapy. Nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby , čísla parciel sa podľa § 3
vyhlášky č.  453/2000 Z.z.  ktorou sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného zákona,
neuvádzajú, sa  podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 

- p o v o ľ u j e - . 

Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
PS 01 – Trafostanica  úsek 01 – trafostanica TS – montáž

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody
               úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž
               úsek 03 -  prepojovacie NN vedenie – montáž
               úsek 04 – VN prípojka  



Popis stavby : 
PS 01 – Trafostanica  úsek 01 – trafostanica TS – montáž
Trafostanica  bude  osadená  na  pozemku  parc.č.  2767/1.  Navrhnutá  je  betónová  bloková
trafostanica koncová, s vonkajším ovládaním. 

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž – NN vedenie je navrhnuté plastovými káblami
NAYY-J 4x150 SE a NAYY-J 4x70 SE. Sú navrhnuté káble s plným jadrom, nakoľko sa v
budúcnosti  uvažuje o pripojení  ďalších odberateľov.  Rozvodné istiace skrine a  prípojkové
skrine sú navrhnuté plastové.

úsek 03 - prepojovacie NN vedenie – montáž – z projektovanej TS sa severným smerom uloží
NN kábel NAYY-J 4x70 SE a ukončí sa v prípojkovej skrinke č. 1 – SPP6. Južným smerom sa
vyvedie NN kábel NAYY-J 40x150 SE. Po zaslučkovaní v prípojkovej skrinke č. 2 – SPP6
pokračuje  južným smerom a  následne západným smerom pozdĺž  plynovodu a  vodovodu.
Kábel sa slučkuje cez skrine SPP6 č. 3, 4 a končí v č. 5. Východným smerom sa vyvedú dva
káble a po 40 m pokračujú južným smerom uložené v nespevnenej komunikácii. Jeden kábel
sa slučkuje cez skriňu SPP6 č 7.  a 6. Káble sa na podpernom bode č. 1. napoja na jestvujúce
NN vzdušné vedenie na ktorom sa zdemontuje jestvujúca VRIS 2 a namontujú sa  dve skrine
VRIS 2. NN káble sa zapoja. Na podpernom bode č. 2. sa jestvujúcej NN siete zdemontuje
plechová skriňa VRIS 2 a namontuje sa plastová skriňa VRIS 2. Na podpernom bode č. 3
jestvujúcej NN siete sa zdemontuje jestvujúca plechová skriňa VRIS 1 a zapojí sa.  

úsek 04 – VN prípojka – je navrhnutá káblom NA2XS2Y 1x150 RM/25 uloženým v zemi.
VN podperný bod určený na výmenu je z odstreďovaného železobetónu. Na VN podperný
bod sa namontuje zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400-32. VN obmedzovače prepätia a VN
kábel sa ukončí vonkajšími VN koncovkami. V blokovej trafostanici sa VN káble ukončia VN
vnútornými koncovkami. Do VN poistkovej skrine sa namontujú VN obmedzovače prepätia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval : VSE a.s. Košice, úsek Enerkos, Odbor projekty, 
Ing. Peter Zlacki, autorizovaný stavebný inžinier 1666*Z*A2. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba  bude  uskutočnená  podľa  dokumentácie  overenej  v stavebnom konaní,  ktorá  je

súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia  stavebného úradu.

2. Pri  uskutočňovaní  stavby treba  dodržiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti  pri  práci
a technických  zariadení,  dbať o ochranu zdravia  osôb na stavenisku,  STN, a technické
normy.

3. Na stavbu môžu byť použité len výrobky, ktoré sú vhodné na zabudovanie do stavby.
4. Stavba  bude  dokončená  do  :  10/2017.  V prípade,  že  stavebník  nebude  môcť  dodržať

termín ukončenia stavby, požiada včas o jeho zmenu.
5. Stavba  bude  počas  celej  realizácie  označená  identifikačnou  tabuľkou  na  viditeľnom

mieste.
6. Stavbu  bude stavebník realizovať  dodávateľsky.  Dodávateľ  bude známi po ukončení

výberového konania.   
7. Stavebník  je  povinný  viesť  stavebný  denník  a zaznamenávať  v ňom  všetky  stavebné

postupy, záznamy o počte robotníkov na stavbe, ich profesie a postup prác.
8. Pri  výstavbe  nesmie  dochádzať  k znečisťovaniu  miestnej  komunikácie.  V opačnom

prípade je stavebník povinný komunikáciu vyčistiť na vlastné náklady.
9. Stavebný odpad počas výstavby skladovať vo veľkoobjemovom  kontajneri a priebežne

ho vyvážať na skládku.
10. Pred vstupom na cudzie pozemky si stavebník zabezpečí súhlasy vlastníkov pozemkov

na vstup na pozemok.



11. V prípade archeologického nálezu, tento nahlásiť na príslušný KPÚ, nález zabezpečiť
proti poškodeniu a odcudzeniu. 

12. Pri  realizácii  stavby  dodržať  podmienky  z vyjadrenia  SPP –  D,  a.s.  Bratislava  č.j:
TD/56998/PP/Hn/2014  zo  dňa  02.10.2014  –  pred  začatím  prác  požiadať  o presné
vytýčenie  plynárenských  sietí;  pri  predpokladanom  stretnutí  a pri  križovaní  našich
plynovodných  rozvodov  žiadame  vykopať  ručný  výkop,  v prípade  obnaženia
plynovodných sietí je možné ich zasypať iba  so súhlasom SPP-D; pri prácach dodržať
STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 energetického zákona,
zakazujeme  robiť  výkopové  práce  v ochrannom  pásme  plynovodu  kopacím
mechanizmom;  žiadame  dodržať  ochranné  pásmo  plynovodu;  žiadame  dodržať
niveletu  terénu  kvôli  prípade  poškodenia  žiadame  bezodkladne  informovať
pracovníkov SPP-D a.s. ; dodržať priestorovú normu STN 73 6005; technický dozor
investora musí priebežne kontrolovať všetky činnosti počas výstavby; pri prácach v OP
a ku  každému  výkopu  pri  ktorom  dôjde  k obnaženiu  plynovodu  a prípojok,  pred
zasypaním prizvať pracovníkov SPP-D,a.s.

13. Pri  realizácii  stavby  dodržať  podmienky  z vyjadrenia  PVPS  a.s.  Poprad  č.j:
10729/2014,  11598/2014  zo  dňa  30.09.2014  –  v záujmovom  území  sa  nachádza
verejný vodovod;  pred začatím výkopových prác požiadať o ich presné vytýčenie; pri
križovaní požadujeme výkop realizovať ručne, naše siete uložiť do chráničky, dodržať
kryciu  vrstvu;  pri  súbehu  s verejným  vodovodom  a od  trafostanice  dodržať  pásmo
ochrany vo vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve
strany, začatie  výkopových prác oznámiť 7 dní vopred; pri  obnažení vedení v našej
správe prizvať správcu na kontrolu; pri kolaudácii požadujeme odovzdať pracovníkom
PVPS a.s. porealizačné zameranie styku s vedeniami v našej správe digitálnej forme;
upozorňujeme na možný styk s vedeniami, ktoré nie sú v našej správe.

14. Pri  realizácii  stavby  dodržať  podmienky  z vyjadrenia  VSD  a.s.  Košice  č.j:
17482/2014/5100307549 zo dňa PP/06.11.2014, č.j:  17526/2014/5100307549 zo dňa
PP/11.11.2014 – hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku
typu „B“; charakteristika iného priebehu musí byť vopred schválená prevádzkovateľom
distribučnej sústavy; napojenie zrealizovať vybudovaním novej VN prípojky napojenej
z VN vedenia 22 kV č. 254, distribučnej TF 22/0,4 kV a rozšírením NN sekundárnej
káblovej  siete,  napojenie  realizovať  z istiacich  a rozpojovacích  skríň  sekundárnej
káblovej siete; PD rozdeliť na samostatné objekty „VN prípojka“,  „TS“ a „NN sieť“
a stavebný objekt odberného el. zariadenia; v PD uviesť číslovanie nového spínacieho
prvku VN nadzemného el. vedenia.  

15. Pri  realizácii  stavby  dodržať  podmienky  z vyjadrenia  VSD  a.s.  Košice  č.j:
10401PP/2014/An zo dňa 09.10.2014 – v dotknutom území sa nachádzajú nadzemné
NN  a VN  rozvody;  v OP  je  zakázané  zriaďovať  stavby,  konštrukcie  a skládky;
vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m;  vysádzať trvalé porasty s výškou
presahujúcou  3  m vo  vzdialenosti  do  2  m od  krajného  vodiča  vzdušného  vedenia
s jednou  izoláciou;  uskladňovať  ľahko  horľavé  alebo  výbušné  látky;  vykonávať
činnosti  ohrozujúce  bezpečnosť  osôb  a  majetku;  vykonávať  činnosti  ohrozujúce
elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; v prípade zemných
prác  v blízkosti  nadzemného  vedenia  žiadame,  aby  nebola  porušené  stabilita
podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia. 

16. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor
starostlivosti  o ŽP č.j:  OU-PP-OSZP-2014/011634-02-VE  zo  dňa  17.09.2014  –  pri
stavebných  prácach  dbať  na  minimalizáciu  negatívnych  vplyvov  na  prírodné
prostredie;  v miestach  výkopov  kde  by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  vzrastlej  zelene
realizovať práce ručným spôsobom, bez použitia stavebných mechanizmov; pri výkope
v blízkosti existujúcich solitérov stromov postupovať šetrným spôsobom s vylúčením
poškodenia koreňového systému; prípadný nevyhnutný výrub riešiť udelením súhlasu
na výrub; stavebné práce realizovať po etapách s postupnou spätnou úpravou terénu; ku
kolaudácii zrealizovať terénne úpravy.



17. Pri  stavebných  prácach  postupovať  tak,  aby  nebola  spôsobená  škoda  na  cudzom
majetku.  V opačnom prípade  je  stavebník  povinný  túto  škodu  odstrániť  na  vlastné
náklady (príp. ten, kto bude stavbu realizovať). 

18. Po  ukončení  stavby  požiada  stavebník  stavebný  úrad  o kolaudáciu  stavby  v zmysle
stavebného zákona.

V konaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,
nebude stavba začatá.  Stavba nesmie byť začatá  pokiaľ  stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnosť.

Správny poplatok bol zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnení vo výške 200,- €  do pokladne Obce Ždiar.

Odôvodnenie.

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 90 Košice, IČO: 36 599 361,
zastúpená Ing. Marcelom Fiterem, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 
059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom,  podala
dňa 7.10.2014  na Obec Ždiar  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na energetickú líniovú
stavbu  “Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“ v Ždiari, na
pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy. Nakoľko sa
jedná o umiestnenie líniovej stavby , čísla parciel  sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú.  Uvedeným dňom
bolo začaté stavebné  konanie. 

Listom  čj:  ZSK/982/2014-JK  zo dňa  10.10.2014  stavebný  úrad  oznámil  začatie  konania
a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  
Účastníci  konania  mohli  svoje  námietky  a pripomienky  k návrhu  uplatniť  najneskôr  do  7
pracovných  dní  odo dňa  doručenia  tohto  oznámenia  a zároveň  boli  upozornení,  že  ak  sa
v stanovenej lehote nevyjadria sa má za to, že so stavbou súhlasia.  V stanovenej lehote neboli
vznesené žiadne pripomienky.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a bolo
zistené,  že  uskutočnením  stavby  nie  sú  ohrozené   záujmy  spoločnosti  ani  neprimerane
obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa VTP na výstavbu. 

K stavbe sa vyjadrili : SPP – D a.s. Bratislava, PVPS a.s. Poprad, VSD a.s. Košice, ST a.s.
Bratislava,  OkÚ-OSZP  Poprad,  E.I.C.E.  Prešov.  Ich  stanoviská  neboli  záporné  ani
protichodné. Ich podmienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody pre ktoré by stavbu nepovolil a preto bolo
rozhodnuté tak, ako je uvedené vo  výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie :
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení
proti tomuto rozhodnutiu sa možno podať odvolanie  do 15 dní odo dňa  doručenie na  Obec
Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar. 



Odvolacím orgánom je Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a BP, Námestie mieru 3, 080 01
Prešov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                   Ing. Pavol  B e k e š
                          starosta obce

Príloha : overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení
neskorších zmien (správny poriadok)  vyvesené na úradnej tabuli  Obce Ždiar   po dobu 15
dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa :   14.11.2014                                                      Zvesené dňa : 29.11.2014

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa :
1. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
3. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
4. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
5. VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Peter Zlaczki - projektant
6. E.I.C. s.r.o., Urbánkova 4037/13, 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o ŽP,  Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
8. ST a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O.Box D 30, 042 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 

Levoča




