Spis. č.: ŽP 1411/2020-Šo

V Bardejove dňa 14.08.2020

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
v z. ŠARIŠ CENTRUM, a.s., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Navrhovateľ podal dňa 20.04.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby „ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba na
pozemkoch parc. č. C KN 3828/62 a C KN 3828/6 vedených na LV č. 8518, parc. č. C KN 4258/5
vedenom na LV č. 6279, parc. č. C KN 4258/2 vedenom na LV č. 15742, parc. č. C KN 3828/61
vedenom na LV č. 14529, parc. č. C KN 3828/57 vedenom na LV č. 6566, parc. č. C KN 3828/52
vedenom na LV č. 6409, parc. č. C KN 4258/4 vedenom na LV č. 6279 a parc. č. C KN 3830/1 vedenom
na LV č. 7759, ... v katastrálnom území Bardejov.
Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou
a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 1411/2020 zo dňa 21.07.2020, ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 13.08.2020.
Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon) prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi
postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdilo a preskúmalo návrh podľa § 37 a § 38
stavebného zákona, zosúladilo stanoviská dotknutých orgánov a posúdilo vyjadrenia a námietky
účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia vydáva v zmysle § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade
s ustanovením § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“)

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba
SO01 – Úprava distribučnej trafostanice DTS
SO02 – Rozšírenie distribučnej NN sústavy
SO03 – Odberné elektrické zariadenie
pre navrhovateľa VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, v z. ŠARIŠ CENTRUM, a.s., Námestie SNP
1, 085 01 Bardejov.

-2Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. č.: C KN 3828/62, C KN 3828/6, C KN 4258/5, C KN
4258/2, C KN 3828/61, C KN 3828/57, C KN 3828/52, C KN 4258/4 a C KN 3830/1, ... – líniová
stavba v katastrálnom území Bardejov tak, ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený
k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Vo vymedzenom území (pozemky parc. č. C KN 3828/62, C KN 3828/6, C KN 4258/5, C KN
4258/2, C KN 3828/61, C KN 3828/57, C KN 3828/52, C KN 4258/4 a C KN 3830/1, ...) bude
uskutočnená líniová stavba „ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“
v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v územnom
konaní, ktorú spracoval Ing. Peter Žarnovský, Bernolákova 6, 085 01 Bardejov, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bardejov.
2. Stavba bude pozostávať z úpravy distribučnej trafostanice DTS TS0001-0673 pre napojenie
nového distribučného NN vedenia, rozšírenia NN vedenia z upravenej TS0001-0673 a z odberného
elektrického zariadenia pre subjekty na Priemyselnej ulici.
3. V pôvodnej trafostanici TS0001-0673 sa osadí nový transformátor 250kVA. Z trafa sa osadia nové
prepojovacie káble do NN rozvádzača trafostanice RST káblami 2x(3Xnyy-0
1x240mm2++1Xnyy-j 1X240MM2). Pôvodný hlavný NN istič trafostanice sa vymení za nový
In=630A s nastavenou hodnotou Ir=400A. Pôvodné prevodové transformátory prúdu 400/5 sa
vymenia za nové 600/5, 0,5s, 10VA. V pôvodnom NN rozvádzači trafostanice sa osadia nové
poistky In=250A, z ktorých sa napojí nové NN káblové vedenie.
4. Z upravenej DTS TS0001-0673 BARDEJOV bude nové distribučné NN vedenie. Nové NN
vedenie bude káblom NAVY-J 4x240sm. Káblom NN sa napoja nové distribučné NN skrine R1
(RIS 9/0) a R2 (RIS 9/0). Nové skrine budú pilierové so základovým dielom. Z nových skríň budú
napojené nové odberné elektrické zariadenia OEZ. Skrine R1 a R2 sa napoja samostatnými káblami
z NN rozvádzača trafostanice TS0001-0673. Medzi rozvádzačmi R1 a R2 sa osadí prepojovací
kábel, kde v skrini R2 sa poistky na vstupe neosadia. Nové káble budú uložené do zeme, do
káblového lôžka sa zakrytím výstražnou PE platňou, s minimálnym krytím 1m a uložia sa do
chráničky HDPE110.
5. Objekty na Priemyselnej ulici v Bardejove sa napoja na elektrickú energiu z nových distribučných
skríň R1 a R2. Nové rozvádzače merania RE sa napoja novým káblom NAYY-J 4x150mm2. Kábel
bude uložený do zeme, do káblového lôžka so zakrytím výstražnou PE platňou, bude uložený do
ochrannej plastovej rúry, s minimálnym krytím 1m.
6. Nové odberné elektrické zariadenia budú napojené z rozvádzačov RE, v ktorých bude polopriame
meranie elektrickej energie pre jedného odberateľa. Ističe pred elektromerom budú charakteristiky
„B“. Rozvádzače merania budú osadené na verejne prístupnom mieste.
7. Navrhovateľ je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých
inžinierskych sietí za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.
8. Ornica a zemina z výkopov bude uskladnená na vlastnom pozemku a použitá na spätné vyrovnanie
a úpravu terénu.
9. Pri úpravách terénu nevysádzať invázne druhy rastlín.
10. Prípadný výrub mimolesných drevín priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po
vydaní súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny.
11. Pri navrhovaní NN rozvodov je povinné dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich
inžinierskych sietí.
12. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a dbať na ochranu osôb na stavenisku.
13. V prípade zásahu do verejných plôch a komunikácii je navrhovateľ povinný požiadať vlastníkov,
resp. správcov o ich zvláštne užívanie a podliehajú samostatnému konaniu na príslušnom správnom
orgáne.
14. V prípade, že pri uskutočňovaní líniovej stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky a následne
k zmene dopravných pomerov, navrhovateľ je povinný požiadať o určenie dočasného dopravného
značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
15. Počas výstavby dbať na to, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, resp.
komunikácii a chodníkov. Prípadne znečistenie je navrhovateľ povinný odstrániť.

-316. Za škody na susedných nehnuteľnostiach, ako aj za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
a škody vzniknuté užívaním vodného toku zodpovedá navrhovateľ. Navrhovateľ je povinný dané
škody odstrániť a susednú nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, je
stavebník povinný poskytnúť vlastníkovi susednej nehnuteľnosti náhradu podľa všeobecných
predpisov o náhrade škody.
17. Pri uskutočňovaní líniovej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002
Z. z.“) a príslušné slovenské technické normy.
18. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác bude likvidovaný v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Všeobecne záväzným
nariadením mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi.
19. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie líniovej stavby bude spracovaná v súlade
s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „ vyhláška
č. 532/2002 Z. z.“).
20. Podmienkou vydania stavebného povolenia líniovej stavby je splnenie zákonných podmienok
a podmienok tohto územného rozhodnutia.
21. Stanoviská, vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov :
a) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789,
085 01 Bardejov č. SUCPSK-BJ/123/2020 zo dňa 02.04.2020:
1. Nové distribučné NN vedenie navrhované po pravej strane cesty III/3533 v km 27,250- km
27,510 situovať mimo cestné teleso, v zelenej ploche za telesom chodníka, vo vzdialenosti
min. 8,00 m od osi vozovky.
2. Zemné práce – montáž a demontáž el. vedenia realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu
konštrukcie a povrchovej úpravy cestného telesa.
3. Zachovať jestvujúce odvodňovacie pomery cestného telesa cesty III/3533.
4. Prebytočnú zeminu z výkopov neukladať na vozovku, aby bola dodržaná bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky.
5. Počas realizovania stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaný žiaden
materiál.
6. Pri použití mechanizmov s hydraulickými podperami používať podložky, aby nedošlo
k poškodeniu krytu vozovky.
7. Každý prípadne iný zásah do telesa cesty č. III/3533 je potrebné vopred prejednať s jej
majetkovým správcom.
8. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3533 je stavebník povinný
v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a doplnkov, závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť
a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
9. Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú SÚC PSK v dôsledku chybného
prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
10. Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred
začatím stavebných prác a po ich ukončení prizval vedúceho strediska SÚC PSK, oblasť
Bardejov na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po
výstavbe NN distribučného vedenia.
11. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené
príslušným ODI PZ SR.
12. V prípade akýchkoľvek stavebných a udržiavacích činností v cestnom telese cesty č.
III/3533, žiadateľ umožní správcovi cesty ich vykonávanie v súlade s § 3d ods. 5 písm. c)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.

-4b) Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Dlhý rad 16, 085 01
Bardejov č. OU-BJ-OCDPK-2020/005335-002 zo dňa 01.04.2020:
1. Nové káblové rozvody NN siete umiestniť mimo telesa cesty III. triedy č. III/3533 (vozovka,
krajnica, cestný svah, cestná priekopa) za chodníkom.
2. Stĺpy demontovanej VN siete nevláčiť po vozovke cesty III. triedy.
3. V prípade, že pri stavebných prácach spojených s demontážou nadzemného VN elektrického
vedenia alebo výstavbou nového podzemného káblového vedenia bude zasiahnuté do
cestného telesa (vozovka, krajnica, cestný svah, cestná priekopa), a v prípade umiestňovania,
skladania alebo nakladania predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste v súvislosti
s realizovanou stavbou, žiadateľ je povinný požiadať 30 dní pred začatím prác tunajší úrad
o povolenie na zvláštne užívanie s doložením potrebných dokladov (situácia umiestnenia na
cestnom pozemku, stanovisko správcu dotknutej komunikácie – Správa o údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov (ďalej len „ správca“),
záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru, okresného dopravného
inšpektorátu v Bardejove (ďalej len „ODI“), správny poplatok.
4. V prípade, že pri stavebných prácach bude potrebné čiastočne uzavrieť cestu III. triedy,
investor – stavebník je povinný pred začatím prác požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú
uzávierku ciest III. triedy s doložením potrebných dokladov (stanovisko správcu cesty,
záväzné stanovisko ODI, správny poplatok).
5. Ak počas stavebných prác na predmetnej stavbe bude obmedzená plynulosť resp. ohrozená
bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy investor – stavebník je povinný takéto
prekážky v cestnej premávke označiť prenosným dopravným značením v zmysle zákona č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhl. č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a určeným príslušným cestným správnym orgánom (tunajší úrad) na základe záväzného
stanoviska ODI a stanoviska správcu cesty.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas stavebných prác nedošlo k znečisteniu
a poškodeniu ciest III. triedy (rešpektovať ustanovenie § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961
Zb.., t. j. pri znečistení cesty III. triedy je povinný bez prieťahov uviesť komunikáciu do
pôvodného stavu. V prípade poškodenia komunikácie je povinný ten, kto poškodenie
spôsobil, uhradiť náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do
pôvodného stavu správcovi cesty III. triedy, alebo odstrániť poškodenie vlastným nákladom.
c) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14,
041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 21/2020/154 zo dňa 20.04.2020:
1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení
a komunikácii s vodnými tokmi“ a nové podzemné NN káble uložiť do chráničky
dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do hĺbky min. 1,2 m pod dno toku bez uvažovania
prípadných nánosov a chráničku osadiť od štartovacej po ukončujúcu jamu, ktoré budú
realizované min. 5 m od brehovej čiary toku.
2. Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p., Správa povodia
Bodrogu, Trebišov, pracovisko Bardejov.
3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách v znení neskorších predpisov.
4. V prípade poškodenia brehov požadujeme uviesť ich do pôvodného stavu.
5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
6. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť
majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou s našim odborom správy majetku na OZ
Košice.
d) Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy,
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov č. OU-BJ-OSZP-2020/003728-002 zo dňa 25.03.2020:
1. V textovej a grafickej časti projektovej dokumentácie žiadame detailne dopracovať akým
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technickým spôsobom bude uskutočnené križovanie drobného vodného toku „Chotárny
potok“ – prítok významného vodného toku Topľa predpokladanou líniovou stavbou.
Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom
toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia
na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov
povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva
a hospodárskej činnosti pred povodňami (§ 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov).
Konečná úprava križovania vodného toku „Chotárny potok“ (dno vodného toku a svahové
línie) nesmie nepriaznivo ovplyvňovať prechod povodňových prietokov, nesmie presahovať
do prietočného profilu vodného toku, rešpektovať tvar a sklon podľa súčasného stavu koryta
toku.
Stavbou narušený terén brehu koryta vodného toku upraviť tak, aby slúžil k ochrane
a stabilizácii brehov, zaisteniu inundačného územia a spĺňal aj estetickú úpravu.
V rámci priestorového usporiadania predpokladanej stavby požadujeme rešpektovať
vymedzený 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary drobných vodných tokov podľa
ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona, z dôvodu zabezpečenia výkonu správy vodného
toku a správy vodných stavieb alebo zariadení.
Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k uskladneniu stavebného materiálu do vodného toku, resp.
do vymedzeného pobrežného pozemku od brehovej čiary vodného toku podľa ustanovenia §
49 ods. 2 vodného zákona, okrem súvisiacej úpravy vodného toku v predmetnom úseku.
Požiadať o záväzné stanovisko príslušného správcu vodných tokov vzhľadom k tomu, že
navrhovaná trasa predpokladanej líniovej stavby „ROZŠIRENIE NN SIETE BARDEJOV,
PRIEMYSELNÁ ULICA“ križuje drobný vodný tok „Chotárny potok“ – prítok
vodohospodársky významného toku „Topľa“.
Druh transformátora (s inhibovaným alebo ekologickým olejom) musí vyhovovať
požiadavkám ochrany životného prostredia.
Zberná vaňa, ktorá bude slúžiť pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie
transformátora, musí byť hermetická (nepriepustná voči úniku znečisťujúcich látok,
vodotesná). Samotná konštrukcia musí odolávať predpokladanému zaťaženiu.
Na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavieb v inundačných
územiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej
vodnej správy podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona a na uskutočnenie
nových trafostaníc, ktorých súčasťou budú zriadené nádrže znečisťujúcich látok – havarijné
zberné vane pre zadržiavanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora, sa
vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) vodného
zákona , ktorý je podkladom pre stavebné povolenie podľa ustanovenia § 140b zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame predložiť ako podklad pre vydanie
súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona spolu so stanoviskom správcu vodného
toku.
Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39
vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých
podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových
a podzemných vôd (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).
Prípadné stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných
pozemkoch a v inundačných územiach si vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej
správy podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

e) Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov č. OU-BJ-OSZP-2020/003738-002 zo
dňa 20.02.2020:
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1. Pri realizácii stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená
2.
3.
4.

5.

6.

7.

predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné
zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením.
Odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii
komunikácie materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
V prípade vzniku nebezpečných odpadov nakladať s nimi v súlade s ustanovením § 25
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a plniť povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území SR
podľa § 26 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
V prípade, že pri realizácii predmetnej stavby /úprava jestvujúcej trafostanice/ vznikne
odpad – použité polychlórované bifenyly, je povinnosťou držiteľa tohto odpadu nakladať
s ním v súlade s § 79 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Držiteľ odpadu je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad
najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením,
na dlhšie zhromažďovanie odpadu je povinnosťou pôvodcu odpadu požiadať o súhlas orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva.
Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých
pri realizácii predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia
resp. zneškodnenia odpadov z predmetnej stavby.

f) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove, okresný dopravný inšpektorát, Partizánska
42, 085 01 Bardejov č. ORPZ-BJ-ODI1-90-020/2020 zo dňa 30.06.2020:
−
−
−
−

−

trasa vedenia bude umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od cesty III/3533 tak, aby
v súvislosti s realizáciou stavby obmedzenie cestnej premávky bolo minimálne a prípadná
uzávierka pozemnej komunikácie trvala čo najkratší čas,
ak dôjde k zásahu do cestného telesa pozemnej komunikácie, bude bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky dotknutého pracoviska zabezpečená dočasným dopravným značením.
spracovaný projekt dočasného dopravného značenia (po jednotlivých etapách) žiadame
predložiť k odsúhlaseniu v 3 výtlačkoch,
v súvislosti so zásahom do pozemnej komunikácie je potrebné požiadať cestný správny
orgán o príslušné povolenia (povolenie na uzávierku, súhlas na zvláštne užívanie dotknutej
pozemnej komunikácie – stanoví cestný správny orgán) a tieto predložiť na ODI OR PZ
k odsúhlaseniu,
o povolenie a určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby je potrebné
požiadať príslušný cestný orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).

g) Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov č.
215/2020 zo dňa 24.02.2020:
−
−
−
−
−

Na daných parcelách (KN3828/62, 3828/52, 3828/57, 3828/61, 4258/2, 4258/4, 3830/1) má
BAPOS, m. p. podzemné elektrické siete verejného osvetlenia a preto je potrebné požiadať
o presné vytýčenie podzemných elektrických vedení.
Z dôvodu čistenia a údržby MsK (leto/zima) zabezpečí žiadateľ o zákaz parkovania vozidiel
na miestnej komunikácii a chodníku.
Počas výstavby bude stavebník zabezpečovať na svoje náklady čistenie komunikácií od
nánosov blata a iného znečistenia zo staveniska.
Žiadateľ bude mať počas výstavby zriadené dočasné dopravné značenie odsúhlasené DI
Bardejov.
Žiadateľ uvedie po ukončení prác cestu a okolie výkopových prác do pôvodného stavu na
vlastné náklady podľa požiadaviek mestského podniku BAPOS a požiada BAPOS m. p. o jej
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prevzatie.
h) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612004250 zo dňa 14.02.2020:
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. 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 sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do objektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
4. 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.
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
6. 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.
7. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
8. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržiavať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
vyjadrenia.
9. Stavebník je povinný dodržať aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.
i) Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, Oddelenie komunálnych činností a dopravy, referát
dopravy a špeciálny stavebný úrad, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov č. KČaD314/2020 zo dňa 21.04.2020:
−

−

Všetky križovania NN kábla s uvedeným chodníkom realizovať pretláčaním. V prípade
nevyhnutného umiestnenia NN kábla do chodníka požadujeme previesť asfaltovú úpravu
chodníka v celkovej dĺžke rozkopávky o celkovej šírke chodníka vrátane dodržania
jednotlivých konštrukčných vrstiev pod uvedenou povrchovou úpravou chodníka.
Minimálne 30 dní pred začatím realizácie líniovej stavby požiada investor alebo ním
poverený zástupca cestný správny orgán o vydanie povolenia v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o podzemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.

Pripomienky a námietky účastníkov konania : neboli vznesené.

-8Toto rozhodnutie, v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby
umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie
Dňa 20.04.2020 podal navrhovateľ na Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad, návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č.
453/2000 Z. z. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo predložené plnomocenstvo spoločnosti
Východoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská č. 31, IČO: 36 599 361
splnomocniteľovi ŠARIŠ CENTRUM, a.s. so sídlom Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, IČO:
35 756 551 na zastupovanie v súvislosti s rekonštrukciou, rozvojom a rozšírením časti distribučnej
sústavy v rámci stavby „Bardejov, Priemyselná – TS, NN“ – na zastupovanie za účelom získania
právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia v zmysle zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení v súvislosti
so stavbou a na všetky právne úkony spojené s týmito konaniami.
Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby
„ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba na pozemkoch parc.
č. C KN 3828/62 a C KN 3828/6 vedených na LV č. 8518, parc. č. C KN 4258/5 vedenom na LV č.
6279, parc. č. C KN 4258/2 vedenom na LV č. 15742, parc. č. C KN 3828/61 vedenom na LV č. 14529,
parc. č. C KN 3828/57 vedenom na LV č. 6566, parc. č. C KN 3828/52 vedenom na LV č. 6409, parc.
č. C KN 4258/4 vedenom na LV č. 6279 a parc. č. C KN 3830/1 vedenom na LV č. 7759 v katastrálnom
území Bardejov.
Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia, ako aj projektovú dokumentáciu
preskúmal stavebný úrad z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a zistil, že návrh obsahuje
predpísané náležitosti, ktoré ustanovuje § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
Umiestnenie líniovej stavby zodpovedá podmienkam z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, resp.
že týmto podmienkam neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a že jej umiestnenie vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Stavebný úrad v zmysle § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania všetkým
účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 1411/2020 zo
dňa 21.07.2020 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.08.2020.
Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa dňa 13.08.2020 zúčastnili: Jozef
Pasternák a Mgr. Ivan Kostura – BAPOS, m. p. Bardejov, Ing. Pavol Fotta – v zastúpení ŠARIŠ
CENTRUM, a.s., Ing. Rastislav Feciľák – stavebný dozor, JUDr. Zuzana Šothová - Mesto Bardejov,
MsÚ, Odd. ŽP, Ing. Ľubomír Derco – OÚ Bardejov, OSoŽP.
Ku konaniu neboli vznesené účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi žiadne pripomienky ani
námietky.
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli priložené rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia a to od: VSD, a.s., Mlynská 31 Košice – plnomocenstvo zo dňa
20.12.2019, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2019/448 – BZ zo dňa 19.12.2019, vyjadrenie č.
19218/2019/ zo dňa 04.11.2019; VVS, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov č.
19843/2020/O zo dňa 18.02.2020; SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č.
TD/NS/0184/2020/Uh zo dňa 05.03.2020; Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov, Štefánikova
789, 085 01 Bardejov č. SUCPSK-BJ/123/2020 zo dňa 02.04.2020; OÚ Bardejov, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov č. OU-BJ-OCDPK-2020/005335-002 zo dňa
01.04.2020; SVP, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Správa povodia
Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov č. CS SVP OZ KE 21/2020/154 zo dňa 20.04.2020; OÚ
Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov č. OU-BJ-OSZP-2020003728-002 zo dňa 25.03.2020, č. OU-BJ-OSZP-2020/003738-002 zo dňa 20.02.2020 a č. OU-BJ-
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okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01 Bardejov č. ORPZ-BJ-ODI1-90-020/2020 zo dňa
30.06.2020; Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov č. 215/2020
zo dňa 24.02.2020; OR HaZZ v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov č. ORHZ-BJ22020/000159-002 zo dňa 30.06.2020; Mesto Bardejov, MsÚ Bardejov, oddelenie správy majetku,
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov – výpis z uznesenia č. 22/2020 zo zasadnutia mestskej rady
dňa 12.06.2020 zo dňa 19.06.2020; Mesto Bardejov, MsÚ Bardejov, oddelenie komunálnych činností
a dopravy, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov č. KČaD-314/2020 zo dňa 21.04.2020; Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612004250 zo dňa 14.02.2020; UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice č. 637/2020 zo dňa 25.05.2020; ORANGE
SLOVENSKO, a.s., v z. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany č. KE-0636/2020
zo dňa 07.04.2020; Proxis, spol. s r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov č. V20030301 zo dňa 03.03.2020
a súhlasy vlastníkov alebo správcov dotknutých nehnuteľností.
Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Umiestnenie líniovej stavby je v súlade so schváleným Územným plánom mesta Bardejov a so
všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia
o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú účastníci konania právo podať odvolanie
na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom
konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v miestne
obvyklým, na úradných tabuliach a súčasne na webovom sídle Mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Vyvesené : ........................................

Zvesené : ..........................................

Vybavuje : JUDr. Zuzana Šothová
+421 54 4862 162
Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecik
IČO: 00321842

slavomir.kmecik@bardejov.sk
| DIČ: 2020 622923

|

www.bardejov.sk
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Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
SVP, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika č. 25, 075 01 Trebišov
Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01
Bardejov
5. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove, okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01
Bardejov
6. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov
7. VVS, a.s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
8. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. VSD, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice
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