
OBEC   DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE 

Číslo:3524/2021-DpH-Kr                                                   Družstevná pri Hornáde, dňa 07.02.2022 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
Verejná vyhláška 

 

 Obec Družstevná pri Hornáde určená Okresným úradom v Košiciach dňa 20.10.2021 pod. č. 
OU-KE-OVBP2-2021/039741-002 príslušná podľa § 2 písm.e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  ( stavebný zákona) v znení neskorších 
predpisov vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

  

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava 
existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické 
zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie, na pozemkoch v kat.úz. Kysak, 
tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí  neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia, pre: Obec Kysak, zastúpená starostom Ing. Ľubomírom Krajňakom, Kysak 146, 044 81 
Kysak. 

Navrhovaná stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 

SO 01 – VN prípojka – parcela č. 221/12, 221/1, 221/1,2,4,6 
SO 02–  Trafostanica – parcela č. 221/6 
SO 03 – Úprava existujúceho NN vedenia – parcela č. 221/12,221/1,2,4,6 
 SO 04 – Rozšírenie NN distribučnej siete – parcela č. 221/1,2,3,4,5,6,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 
221/82,83,84 
SO 04 – Odberné elektrické zariadenie – parcely č. 
221/6,221/23,221/24,221/26,221/27,221/28,221/29,221/30,221/31,221/32,221/33,221/34,221/35,22
1/46,221/47,221/48,221/49,221/50,221/51,221/52,221/53,221/54,221/55,221/56,221/74,221/75,221/
76,221/77,221/78,221/79,221/80221/85,221/86,221/87 
SO 05 –  vonkajšie osvetlenie – parcela č. 221/1,2,3,4,5,6,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 
221/82,83,84 
SO 06 – optické vedenie – parcela č. 221/1, 2,3,4,5,6, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,221/82,83,84 
 
Účelom stavby je vybudovanie  VN prípojky, trafostanice, úprava existujúceho NN vedenia, 
verejného osvetlenia, pre IBV Kysak - Skalica  
 
 
SO 01- VN prípojka 
Výzbroj existujúcej dva a pol stĺpovej trafostanice TS0287-0004 Kysak sa zdemontuje v rozsahu: 



- VN poistky so zvodičmi prepätia 
- Prívod k VN poistkám so zvodičmi prepätia 
- Prepoj k VN poistiek so zvodičmi prepätia k trafu 
- Trafo 
- NN prepoj trafo NN rozvádzač 
- NN rozvádzač 
- Polovičný stĺp trafostanice 
- Odpojenie NN vývodov v rozvádzači 
Ostávajúce dva stĺpy trafostanice, po doplnení potrebnej výzbroje sa využijú pre VN prípojku 
trafostanice. NN káble, napájajúce NN vzdušné vedenie, sa odpoja z NN rozvádzača, skrátia sa 
a cez skrine VRIS sa napoja z novej trafostanice – rieši SO 03 – úpravy existujúceho NN vedenia. 
Napojenie VN prípojky sa navrhuje odbočením z existujúceho vzdušného vedenia lanom 42-
ALI/7-ST1A s použitím kotevných strmeňových svoriek typu 144110.1 a izolačných návlekov 
typu MVCC-G-10/40. Na stĺpe, na konzole sa osadia zvodiče prepätia typu HDA-24MA spolu 
s kábelovými koncovkami kábelového vedenia typu MVTO-5131-ML-4-12-SK03.Zvodiče 
prepätia sa pripoja cez skúšobnú svorku na pôvodné územnenie stĺpovej trafostanice. Prípojka 
trafostanice bude realizovaná VN 22Kv jednožilovými káblami s hliníkovými jadrami, s XPE 
izoláciou, typu NA2XS2Y 1x150 RM/25. V spoločnej trase s kabelovým vedením bude uložený 
zemniaci vodič FeZn 30x4, ktorým sa prepojí uzemnenie zvodičov prepätia ( uzemnenie pôvodnej 
stĺpovej trafostanice ) s uzemnením novej kioskovej trafostanice. Kábelové vedenie sa v zemi 
uloží v chráničke. Pre uloženie kábelového vedenia do zeme platí STN 34 1050 a STN 73 6005. 
Všetky súbehy a križovania sa musia realizovať v zmysle STN 73 6005.   

  
SO 02 - Trafostanica 

Predmetom projektu je riešenie typovej betónovej blokovej priebežnej distribučnej kioskovej 
trafostanice 22/0,4kV typu UK 3015, označenej TS 0287-004 Kysak 

Trafostanica je navrhnutá ako zdroj elektrickej energie pre IBV Kysak – Skalica. V trafostanici 
bude inštalované trafo 1x630kVA 

 
 

SO 03- Úprava existujúceho NN vedenia 
Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich NN vedení napájaných z existujúcej stĺpovej 

trafostanice TS4 blízkosti lokality IBV Skalica.  
V blízkosti lokality nových domov bude samostatným projektom SO 02 navrhnutá kiosková 

trafostanica TS 630Kva 
Z vývodu č. 1 NN rozvádzača trafostanice, cez istenie 3Xpn1 200A je navrhnutý vývod káblom 

NAYY-J 4x150 do skrine 1VRIS. 
Z vývodu č. 2 NN rozvádzača trafostanice, cez istenie 3Xpn1 200A je navrhnutý vývod káblom 

NAYY-J 4x150 do skrine 2VRIS. 
Z vývodu č. 3 NN rozvádzača trafostanice, cez istenie 3Xpn1 200A je navrhnutý vývod káblom 

NAYY-J 4x150 do skrine 3VRIS. 
Napájacie vedenia budú uložené na p.č. 221/2 a 221/6 
Navrhované poistkové skrine VRIS upevniť na pôvodných stĺpoch trafostanice TS4. Pred 

skriňami musí byť voľná plocha šírky min. 0,8m. 
Napájacie káblové vedenia uložiť na verejnoprávnom priestore v zelenom páse pred pozemkami 

stavebníkov. Pôvodné káblové vývody NFA2X z rozvádzača TS4 odpojiť v TS4 a zaústiť do 
navrhovaných skríň VRIS. Pôvodné ukončenia vedení NFA2X na konzole trafostanice zostanú bez 
zmeny. Od NN konzoly trafostanice do ulíc zostávajú bez zmeny. 

 
 
 



SO 04 – Rozšírenie NN distribučnej siete 
Predmetom projektu je rozšírenie NN distribučnej siete v lokalite IBV Skalica, kde sa pripravuje 

výstavba 37 nových rodinných domov a vonkajšie osvetlenie lokality rodinných domov.  
Z vývodu č. 6 rozvádzača trafostanice, cez istenie 3xPN1 200A je navrhnutý vývod káblom 

NAYY-J 4x150 do skrine 1.1. SR8. 
Zo skrine 1.1 SR8 je cez istenie 3xPN1 160A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 1.2. SR6. 
Zo skrine 1.2 SR6 je cez istenie 3xPN1 125A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 1.3. SR6. 
  Z vývodu č. 5 rozvádzača trafostanice, cez istenie 3xPN1 250A je navrhnutý samostatný 

vývod káblom NAYY-J 4x240 do skrine 1.1. SR6. 
Zo skrine 2.1 SR6 je cez istenie 3xPN1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 2.2. SR6. 
Zo skrine 2.2 SR6 je cez istenie 3xPN1 160A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 2.3. SR6. 
Zo skrine 2.3 SR6 je cez istenie 3xPN1 125A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 2.4. SR4. 
Z vývodu č. 4 rozvádzača trafostanice, cez istenie 3xPN1 250A je navrhnutý vývod káblom 

NAYY-J 4x150 do skrine 3.1. SR6. 
Zo skrine 3.1 SR6 je cez istenie 3xPN1 200A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 3.2. SR6. 
Zo skrine 3.2 SR6 je cez istenie 3xPN1 160A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 3.3. SR6. 
Zo skrine 3.3 SR6 je cez istenie 3xPN1 125A je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x150 do 

skrine 3.4. SR6 
Navrhované poistkové skrine osadiť v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov, oplotením 

pozemkov, tak aby boli prístupné pre obsluhu a údržbu z verejnej komunikácie. Pred skriňami musí 
byť voľná rovná plocha šírky 0,8m. Napájacie káblové vedenia uložiť na verejnom priestore 
v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov. Poistkové skrine a káblové vedenia budú uložené na 
p.č. 216/42, 221/36, 221/42, 221/82, 221/83. Zo skríň SR budú napojené elektromerové rozvádzače 
pre jednotlivé rodinné domy a rozvádzač verejného osvetlenia RVO – rieši samostatný projekt.  

 
 

SO 05 – Odberné elektrické zariadenie 
Predmetom je prívod elektrickej energie pre elektromerové rozvádzače RE jednotlivých 

stavebníkov. 
Z poistkových skríň SR cez istenie 3Xpn00 50A osadených v zelenom páse pred pozemkami 

stavebníkov na p.č. 216/42, 221/36, 221/42, 221/82 a 221/83 sú navrhnuté samostatné vývody pre 
jednotlivé elektromerové rozvádzače stavebníkov. Prívody pre elektromerové rozvádzače sú 
navrhnuté samostatnými káblami NAYY-J 4x25mm2. Rozvádzače RE osadiť v oplotení tak, aby 
boli prístupné pre obsluhu a údržbu z verejnej komunikácie. Pred rozvádzačmi musí byť rovná 
plocha o šírke minimálne 0,8m. Do rozvádzačov RE doplniť istič pred elektromerom 25A/B3 
s plombovateľným krytom. Z rozvádzačov RE je uvažovaný vývod pre domový rozvádzač RD 
káblom CYKY-J 4x10mm2. 

 
 

SO 06 – Vonkajšie osvetlenie 
Predmetom projektu je vonkajšie osvetlenie miestnej komunikácie v lokalite výstavby RD 

v obci.  
Vedľa skrine 1.1SR6 je navrhnuté osadiť rozvádzač vonkajšieho osvetlenia RVO F403. Prívod 

zo skrine cez FU5 3Xpn00 50A do navrhovaného rozvádzača RVO rieši objekt OEZ. Kábel zaústiť 



v rozvádzači RVO osadenom v zelenom páse vedľa skrine 1.1 SR6. Z rozvádzača RVOP sú 
navrhnuté 2ks samostatných vývodov káblami AYKY-J 4x16mm2 pre napojenie osvetľovacích 
stĺpov. Vetva č. 1 napája stĺpy č. 1 až 9, vetva č. 2, napája stĺpy č. 10 až 19. Káblové vedenie napája 
jednotlivé osvetľovacie stĺpy slučkovaním v elektrovýzbroji osadenej v drieku stĺpov. Osvetľovacie 
stĺpy sú oceľové sadové pozinkované upevnené na oceľovej pätke PZR-1 osadenej v zelenom páse 
vedľa cesty. Osvetľovacie stĺpy budú vybavené svietidlom s LED svietidlom SRL 21W. Výška 
stĺpa je 6m. Ovládanie osvetlenia je možné ručne alebo automatický časovým spínačom – voľba 
režimu v rozvádzači RVO. 

 
SO 07 – Optické vedenie   
Predmetom projektu je vybudovanie optického vedenia v lokalite Skalica v obci Kysak.  
Napájacím bodom uvažovaného rozšírenia optickej siete je existujúca optická sieť ukončená 

v skrinke na stĺpe blízko lokality Skalka. Uvedená skrinka je navrhnutá hlavným optickým vedením 
v rúrke HDPE 40/33 prepojiť s pasívnym optickým vedením v rúrke HDPE 40/33 prepojiť 
s pasívnym optickým distribučným bodom – 1PODB. Z bodu 1PODB je navrhnutý prepoj rúrkou 
HDPE 40/33 do 2PODB. Z bodu 2PODB je navrhnutý prepoj rúrkou HDPE 40/33 do bodu 3PODB. 
Skrine SR (PODB ) osadiť v zelenom páse pred pozemkami stavebníkov. Do týchto rúrok bude 
zafúknutý 48 vláknový optický kábel. Odbočky od PODB ku jednotlivým odberateľom budú 
realizované rúrkami HDPE 12/8. Rúrky na pozemkoch budú zaústene v elektromerových 
rozvádzačoch RE. Do týchto rúrok budú zafúknuté dvojvláknové optické kábly.  
 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba „IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – 
úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné 
elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie“ bude  umiestnená  
presne  podľa  zakreslenia  v overenej situácii umiestnenia stavby.  

2. Projekt stavby musí rešpektovať existujúce  podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma 
v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí. 

3. Projekt stavby musí byť vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhl.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. 

4. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná podľa § 46 stavebného zákona , 
vykonávacích vyhlášok a prislušných technických noriem oprávneným projektantom s obsahom 
náležitostí uvedených  v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

5. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie všetkým organizáciám a dotknutým 
orgánom štátnej správy, ktoré to v svojich vyjadreniach požadovali pred vydaním stavebného 
povolenia, alebo ktorým to vyplýva z osobitných predpisov. 

6. Pri spracovaní projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky organizácií resp. správcov 
inžinierskych sietí a pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavby, predložiť projektovú 
dokumentáciu stavby na vyjadrenie organizáciám a správcom inžinierskych sietí. 

7. Pri spracovaní projektovej dokumentácie  zohľadniť podmienky VSD a.s. č. 16868/2021/ zo 
dňa 12.10.2021:  
• Žiadame  zdemontovať pôvodné podperné body súčasnej trafostanice a zriadiť 

nový VN PB  
• Použiť indikátory poruchového prúdu SIGMA D+ 
• Úpravu NN distribučného vedenia riešiť priamo na existujúce PB NN, 



neosadzovať 3Xvris pri prechode vzduch kábel, prispôsobiť  istenie v TS na 
vzdušné vedenie NFA2X 160A poistkami.  

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca 
žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o 
uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvarom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt 
sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri 
zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o 
pripojení. 
Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného 
zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity 
zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia 
možno získať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk. 
Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor): 
Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým 
zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvarom 
Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. zaslaním žiadosti na mail 
sietovy_obchod@vsdas.sk. 
• Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej 
kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného 
elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového 
poriadku VSD a.s.  Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby 
žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy ( zmluva o dodávke elektriny, zmluva 
o distribúcií elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, 
resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď. ) ešte pred pripojením nového odberného miesta 
– v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy. 
 

8. V rámci spracovania projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky pripomienky 
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.  

9. Dodržať podmienky Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach č. 
KPUKE-2021/20867-03/96739/HT zo dňa 23.1.2021:  

Správny orgán určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu: 

1. Druh výskumu: archeologický. 
2. Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: územie stavby „Kysak,IBV pre 38 parciel" 
na 

parcelách č. 221/82, 221/12, 221/42, 221/36, 221/2 a na všetkých parcelách 
dotknutých stavbou. 

3. Spôsob vykonávania výskumu: 
a.  Sondážny výskum pred začatím stavebných - výkopových prác: 

archeologické sondy budú kopané mechanizmom s plochou lyžicou vo 
všetkých trasách plánovaných komunikácií po geologické podložie. V prípade 
zachytenia archeologických nálezov bude výskum pokračovať doskúmaním 
nálezov v ucelených nálezových situáciách a následnou dokumentáciou 
archeologických nálezových situácií a záchranou nálezov; 

b.  vyhotovenie výskumnej dokumentácie. 
4. Nakladanie s nálezmi: 
5. Podľa § 40 odseku 6 pamiatkovéhozákona je vlastníkomarcheologických
 nálezov Slovenská republika. 

  



6. Podľa § 39 odseku 12 pamiatkového zákona je oprávnená právnická osoba na 
vykonávanie výskumov povinnádržať a chrániť archeologický nález až do 
odovzdania archeologického nálezu podľa § 40 
odseku 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odseku 
9 pamiatkového zákona. 

7. Ďalší postup ochrany archeologických nálezov určuje § 40 odseky 5-9 
pamiatkového zákona. 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

1. Uhradiť náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona. 
2. Uzatvoriť zmluvu za účelomrealizácie archeologického výskumu

 s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo 
Archeologickým ústavom SAV podľa § 36 odseku 4 pamiatkového zákona. 

3. Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto 
rozhodnutia písomne (alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) 
oznámiť správnemu orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej 
právnickej osoby, ktorá 
bude vykonávať archeologický výskum. 

4. Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti 
oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum. 

5.  Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskumu za účelom 
vykonávania štátneho dohľadu podľa § 9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre 
určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa § 39 odseku 9 
pamiatkového zákona. 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný: 

1. Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, 
spracovanej oprávnenou osobou, správnemu orgánu a Archeologickému ústavu 
SAV, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude 
podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému 
konaniu. Výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa § 10 Vyhlášky a bude 
okrem iného obsahovať: 
a.  výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do 

katastrálnej mapy (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní) 
b.  geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných 

archeologických nálezov 
c.  grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20 
d.  farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie 

Správny orgán žiada dotknuté stavebné úrady, aby sa toto rozhodnutie stalo, podľa § 126 
odseku 1 stavebného zákona, súčasťou stavebného povolenia. 

10. Dodržať podmienky vyjadrenia ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612135916 zo dňa 
01.12.2021, predovšetkým: všeobecné podmienky ochrany SEK: 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; 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;  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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), 
vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Helena 



Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175. v prípade ak na Vami 
definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je 
vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; žiadateľ môže 
vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s.; žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku; 

11. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice – okolie odb. SoŽP č. OU-KS-OSZP-2021/014432-
003 zo dňa 27.10.2021: 

- Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad 
na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, 
ako v súlade s určeným zákonom. 

-  Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu 
skládku, nie na miesto určené obcou. 

- Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný 
odpad umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie 
kontajnerov. 

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať 
odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať 
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 
- Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom 
konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe 
nakladania s druhmi odpadov - ťaktúry, vážny lístok za zneškodnenie resp. 
zhodnotenie odpadov na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné 
prostredie a povoľujúcemu orgánu. 
-  Pri realizácii terénnych úprav, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové 
pomery je stavebník povinný požiadať úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 
písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu 
príslušného stavebného úradu podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný 
zákon). 

12. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice – okolie odb. SoŽP č. OU-KS-OSZP-
2021/002387-002 zo dňa 20.01.2021: 

- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný 
úrad Košice – okolie, odb. starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený 
samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja ( 01.10 
– do konca februára )   

- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany 
prírody a krajiny 

- Pri zemných prácach zamedziť kontaminácií zeminy semenami, spórmi, odrezkami 
inváznych druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 
ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z. z. 

13. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie všetkým organizáciám 
a dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré to v svojich vyjadreniach požadovali pred 
vydaním stavebného povolenia, alebo ktorým to vyplýva z osobitných predpisov. 



14. Projekt stavby musí byť vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhl.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. 

15. K žiadosti o stavebné povolenie musí byť predložená  projektová dokumentácia stavby 
vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním alebo oprávnenou osobou podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaným architektoch a autorizovaným stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
 

Účastníci konania nevzniesli námietky k  navrhovanému umiestneniu líniovej stavby „IBV Kysak 
- Skalica“  v katastrálnom území Kysak. 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť,  pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie 
stavebného  povolenia. 

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. 

 

Odôvodnenie: 

 
 Dňa 05.11.2021 podala: obec Kysak, zastúpená starostom Ing. Ľubomírom Krajňakom, Kysak 
146, 044 81 Kysak, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby IBV Kysak - Skalica. v zložení 
– SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – 
rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, 
SO 07 – optické vedenie, na pozemkoch v kat.úz. Kysak. Vlastnícke právo navrhovateľa k pozemkom 
bolo preukázané výpisom z LV č. 1324.  
Obec Družstevná pri Hornáde v zmysle § 36 stavebného zákona oznámila verejnou vyhláškou dňa 
22.11.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania  a dotknutým orgánom 
štátnej správy a organizáciam a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, návrh je 
v súlade so schváleným územným plánom obce a poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
umiestnenia navrhovanej stavby, upustila sa v zmysle § 36 ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov od ústneho prejednania návrhu. 

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli obce Družstevná pri Hornáde a obce Kysak vyvesená 
dňa 23.11.2021 a zvesená 21.12.2021. 

  Umiestnenie stavby nie je v rozpore so spracovanou  územnoplánovacou dokumentáciou 
Obce Kysak.  

Obec Družstevná pri Hornáde posúdila  návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 
líniovej stavby „IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – 
úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické 
zariadenie, SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie na parcelách  v kat.úz. Kysak. Obec 
Družstevná pri Hornáde posúdila  návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby 
„IBV Kysak – Skalica“, v zložení – SO 01- VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava 
existujúceho NN vedenia, SO 04 – rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, 
SO 06 – vonkajšie osvetlenie, SO 07 – optické vedenie na parcelách  v kat.úz. Kysak, podľa § 37 zákona 
číslo  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný  zákon/, v znení neskorších 
právnych predpisov, § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a ustanovení vyhl.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 a zistila, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti 



o životné prostredie a vyhovuje  všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.   Vyjadrenia 
dotknutých organizácií  a orgánov štátnej správy nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli 
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Navrhované  umiestnenie stavby nie je v rozpore s 
vypracovaným územným plánom obce  Kysak, schváleným obecným zastupiteľstvom, nikto z účastníkov 
konania neuplatnil námietku  k predloženému návrhu umiestnenia stavby, preto bolo potrebné  rozhodnúť 
tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Obec Kysak je oslobodená od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a., zákona č. 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Poučenie:     Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zák.č.71/1967  Zb.o správnom konaní podať 
odvolania do 15 dní odo dňa jeho  doručenia na Obec Družstevná pri Hornáde. 

 Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.        

                     

   

                                                                                             Ing. Ján Juhás 

                                                                                                             starosta  obce  
 

 

 

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky: 
Doručí sa formou verejnej vyhlášky: 
Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k 
tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym 
organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť 
vydaným územným  rozhodnutím priamo dotknuté. 
 
Doručí sa: 
1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice 
2. Okresný úrad Košice okolie, PaL odb., Hroncova 13, Košice 
3. Okresný úrad Košice okolie, odb. KR, Hroncova 13, Košice 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1 Košice 
5. OR HaZZ, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 
6. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 
7. VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 043 91  Košice 
8. ST a.s. , Poľská 4, 040 01 Košice 
9. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice 
10. SC KSK, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
11. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice 
12. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice 
13. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice 
 
Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:  
1. Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak   
2. Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde  

 
 

 
 


