
Obec Vyšná Sebastová

Stavebný úrad

so sidlom Vyšná Sebastová 157, 080 06 Prešov

CísIo:VS-31/2022-OcU 002 vo Vyšnej Sebastovej dňa: 12. 05. 2022

Verejná vyhláška,

ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

ROZHODNUTIE

Navrhovatelia: VSD, a.s., Košice v zast. Ing. Anton Gondžur
adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice, Važecká 6792/12, 080 05 Prešov

(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 15.02.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby: "Vyšná Sebastová IBV 3 RD NN"
v katastrálnom území: Vyšná Sebastová
na pozemku parc. č. : KN-C 576/2, 576/1, 581, 582, 580/4 - líniová stavba

Ku pozemkom parc. Ď. KN-C 576/2, 576/1, 581, 582, 580/4, kat. územie Vyšná Sebastová nemá
vlastníckv vztah. Navrhovateľ zabezpeči majetkoprávne usporiadanie pozemkov resp. iný
vztah k pozemkom, na ktorých chce navrhovanú stavbu realizovať.

v

Obec Vyšná Sebastová, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2
písm. e) zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky apríslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v zneníjeho noviel (ďalej len "stavebný zákon"),
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona.
Stavebný úrad na základe posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona
a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENt STAVBY

"Vyšná Sebastová IBV 3 RD NN"

Stavba "Vysná Sebastová IBV 3 RD NN" sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 576/2, 576/1, 581, 582, 580/4 - líniová stavba v kat. území Vyšná
Sebastová akoje zakreslené v situaénom výkrese.

Popis stavby:

Jedná sa o liniovú stavbu zahrňujúcu výstavbu nového NN rozvodu aj odbemých elektrických
zariadení pre zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného napájania nových odberov v obci Vyšná
Sebastová. Súčasťou rozšírenia NN distribučnej sústavy bude elektrická komunikačná vrstva,
teda umiestnenie optických HDPE chráničiek v rozsahu navrhovaného distribuéného rozvodu.

Cieľom stavby je zabezpecenie spoľahlivého napájania pre nové odbemé miesta, t. j. 3 rodinné
domy, z dôvodu ktoréhoje nutná výstavba nových NN rozvodov, umiestnenie optických HDPE
chráničiek pre elektronickú komunikačnú vrstvu a odbemých elektrických zariadení.



-2-

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa urcujú tieto podmienky:

1. V zmysle rozvoja Obce Vyšná Sebastová sa plánovaná stavba Vyšná Sebastová IBV 3
RD NN umiestni na pozemkoch parc. č. KN-C 576/2, 576/1, 581, 582, 580/4 vkat.
území Vyšná Sebastová, ktorá sa bude nachádzať z časti na ploche určenej ako plocha
rodinných domov (parc. č. KN-C 582) a z časti na ploche určenej ako funkéná plocha
bytových domov. Bude potrebné zosúladiť územný plán s budúcim užívaním stavby.
Uzemné rozhodnutie pre budúcu výstavbu rodinných domov bude možné byť riesené
po zosúladení s územným plánom obce.

2. Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby Vyšná Sebastová IBV 3 RD
NN budú tieto stavebné objekty:
SOOl-NNrozvody
SO 02 - Odbemé elektrické zariadenia

SO 01 - NN rozvody
Nové NN rozvody budú slúžiť pre napojenie nových žiadateľov pre napojenie

el. energie ako aj budúcich oderov v danej lokalite. Navrhované NN rozvody sú
napajané v existujúcej trafostanici TS0725-0003 Bytovky Vyšná Sebastová a vedené sú
smerom k odberom.

V prvom kroku je potrebné vedľa existujúcej TS0725-0003 Bytovky Vyšná
Sebastová (TS) zriadiť novú rozpojovaciu a istiacu skriňu SR 6. 1 typ. SR4-5/0. Do
skrine SR4-5/0 sa zTS presmeruje NN vývod č. 00000725-S-J-ST-00005-N1-002.
Z uvoľnenej pozicie v TS sa káblom NAVY-J 4x240 napojí predmetná skriňa SR č. 1.

V ďalšom kroku bude káblové vedenie NAVY-J 4x150 vedené smerom od SR

č. 1, z ktorej bude napojené k oblasti plánovaných odberov (k novým žiadateľom), kde
bude trasa vedená popri bytovému domu, parkovisku a existujúcej komunikácii. Nový
NN kábel bude ukoncený v navrhovanej káblovej istiacej a rozpojovacej skrini SR č. 2
typu SR6-3/4, z ktorých budú napojenéjednotlivé elektromerové rozvádzače RE.

V rozsahu novej NN distribučnej sústavy je navrhovaná "elektrická
komunikacná vrstva", tzn. umiestnenie optických HDPE chráničiek v súlade
dokumentu "Technická špecifíkácia VSD na uloženie HDPE chráničiek pre optické
vedenie do zeme v rámci IBV".

Navrhované káblové trasy budú vedené prevažne v rastlom teréne a pod
komunikáciou. Káble sa v celom rozsahu uložia vo výkope a pri križovaní komunikácie
sa proti mechanickému poškodeniu ochránia nárazuvzdomými HD-PE chráničkami 0
90, nad ktorými sa uloži vo vzdialenosti 200 mm od kábla výstražná fólia červenej farby
sírky 330 mm. Pri križovani a súbehu káblov s ostatnými podzemnými rozvodmi je
potrebné dodržať min. odstupové vzdialenosti od týchto vedeni podľa STN 73 6005.

SO 02 - Odberné elektrické zariadenia

Napojenie nových odberov rodinných domov bude riešené z navrhovanej
istiacej a rozpojovacej skrine SR č. 2 navrhovanej v rámci objektu SO 01, z ktorej budú
napájané elektromerové rozvádzaée RE. Jednotlivé rozvádzače RE budú umiestnené
tak, aby boli prístupné pracovníkom VSD, a. s. v každom čase pre odpočet spotreby el.
energie.

Káble sa vo vonkajšom prostredí uložia vo výkope do pieskového lôžka, proti
mechanickému poškodeniu sa ochránia nárazuvzdomými HD-PE chránickami 0 63,
nad ktorými sa uloží vo vzdialenosti 200 mm od kábla výstražná fólia červenej farby
širky 330 mm. Pri križovaní a súbehu káblov s ostatnými podzemnými rozvodmi je
potrebné dodržať min. odstupové vzdialenosti od týchto vedení podľa STN 73 6005.
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Dlžka trasy navrhovaných odbemých el. zariadeníje cca 50m.

3. Stavba Vyšná Sebastová IBV 3 RD NN bude umiestnená v súlade so situáciou osadenia
stavby vmierke M=l:500, ktorú vypracoval Ing. Martin Gašpár aje súčasťou
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

4. Pri realizácii a nadväznom stupni projektovej dokumentácie navrhovateľ je povinný
dodržať podmienky VSD, a.s., Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení pre územné
konanie pod c. 21343/2021, zo dňa 04. 01.2022.

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-
2022/006351-002 zo dňa 31. 01.2022.

6. Stavebnik je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja uvedené vo vyjadrení 6. SUCPSK-P02021/1550(5750)-001 zo
dnal5. 12.2021.

7. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru cestnej
dopravy a miestnych komunikácií uvedené vo vyjadrení 6. OU-PO-OCDPK-
2021/046681-02 zo dňa 25. 11. 2021.

8. Stavebníkje povinný dodržať podmienky SPP - distribúcia, a. s. uvedené vo vyjadrení
ô. TD/NS/0802/2021/Vazo dna23. 11. 2021.

9. Stavebníkje povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a. s. uvedené vo vyjadrení
6. 6612131227 zodnal5. 10.2021.

10. Stavebníkje povinný dodržať podmienky UPS BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.
uvedené vo vyjadrem' Ď. 1810/2021 zo dňa 14. 10. 2021.

11. Rešpektovať umiestnenie oddychovej zóny, vedené cca 1, 5 m od bytového domu a 0,6
m od parkoviska.

12. Stavba musí byť riešená v súlade s § 43 a 45 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu (ďalej
iba vyhl. é. 532/2002 Z. z. ).

13. Stavba musí splňat podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiamej bezpečnosti
podla osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na požiamu bezpečnosť pri výstavbe aužívani stavieb.
V následnom stupni PD musí byť stavba z hľadiska požiamej bezpecnosti navrhnutá
v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení príslušných noviel.

14. Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade so
zákonomč. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MZP SRč. 366/2015 Z. z. o evidenénej
povinnosti aohlasovacej povinnosti, vyhlášky MZP SR 6. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov.
Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a s odpadmi z bitúmenových zmesí postupovať
v súlade s § 77 zákona o odpadoch - odpady, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe,
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií (asfalt z búracích prác) zhodnotiť pri
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výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácii alebo zabezpečiť ich
zhodnotenie u oprávnenej organizácii a plniť povinnosti podľa § 1 4 zákona o odpadoch.
Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri výstavbe zabezpečiť len
u organizácií oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch.
Ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácií a na
povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov (napr. skládka odpadov na nie
nebezpečný odpad Svinia, Ražňany). Zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach
zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti - na zásypové práce a terénne úpravy po
vykonaných výkopoch, využitie zeminy na iný úcel ako v rámci predmetnej stavby je
možné až po udeleni potrebných povoleni na takéto využitie zeminy. Spôsob nakladania
so stavebnými odpadmi preukázať pri kolaudácii stavby.

15. Navrhovatelia sú povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkami, resp. uskutočniť ich prekládku ato podľa požiadaviek
správcov týchto sieti.

16. Pred zaéatím stavebných prác, sú navrhovatelia povinní zaistiť si u pn'slušných
organizácií priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich
poškodeniu.

17. V dotknutom územi rešpektovať trasy vodovodných a kanalizačných potrubí.

18. Rešpektovať stavby určené pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku.

19. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách sú navrhovatelia povinní upraviť
povrch verejnej komunikácie a zelene do pôvodného stavu.

20. Po ukončeni výstavby budúpozemky kat. územiaparc. č. K.N-C 576/2, 576/1, 581, 582,
580/4 stavby Vyšná Sebastová IBV 3 RD NN Vysná Sebastová riadne upravené
a vysadené vhodnou zeleňou. Terénje potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové
pomery v územi a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.

21. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach budú znášať navrhovateľ na vlastné
náklady.

22. Navrhovatelia sú povinní zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3) stavebného
zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z. z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu
vedľajších stavieb.

23. Stavebníkje povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

24. Navrhovatel je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií
stavebných prác, aby po dobu výstavby nedochádzalo k zhoršovaniu životného
prostredia okolia stavby. Bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany
dodávatela:

-dbať, aby neboli devastované okolité plochy
-dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov tokov a plôch
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-pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie
-stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

25. Navrhovatelia sú povinný v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody akrajiny
dodržať nasledovné podmienky.
-vpripade potreby výrubu drevín a krovín v zastavanom území obce s výmerou nad 10
m2 a mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2, navrhovatel pred vydaním
rozhodnutia o povoleni stavby predloží povoľujúcemu orgánu súhlas v súlade s § 47
ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od prislušného orgánu ochrany prírody.
-pri stavebnej cinnosti je potrebné minimalizovať negatívne úéinky na prírodu,
neporušiť koreňové systémy stromov akrovín anepoškodiť existujúce dreviny
zrealizovaním vhodných opatreni. Stavebník počas realizácie stavby zabezpeči ochranu
zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými
objektmi pred poškodenim azničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prirody
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
-po ukončení výstavbyje potrebné narušené povrchy zelene uviesť do pôvodného stavu.

26. Stavenisko sú navrhovatelia povinní zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a §
13 vyhl. č. 532/2002 Z. z..

27. Stavebník požiada o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Vyšná Šebastová IBV 3
RDNN.

28. Navrhovatelia sú povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom
úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, urcenej na možnosť odvolania sa.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Nebolo potrebné rozhodnúť, nakoľko námietky
neboli vznesené.

Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Navrhovatelia VSD a. s. Koäice v zast. Ing. Anton Gondžur podali dňa 15. 02. 2022 návrh
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Vyšná Sebastová IBV 3 RD NN" na
pozemku parc. č. KN-C 576/2, 576/1, 581, 582, 580/4 - líniová stavba kat. územie Vyšná
Sebastová.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných
organov a organizäcil.

Obec Vyšná Sebastová - stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa
01.04.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania adotknutým
orgánom štátnej správy adňa 20. 04. 2022 yykonal ústne konanie spojené smiestnym
zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou vobci Vyšná Sebastová od
04. 04. 2022 do 19. 04. 2022.

Svoje stanovisko oznámili orgány štátnej správy: ich požiadavky sú zahmuté do
podmienkovej časti rozhodnutia.

Z úéastnikov konania uplatnili námietku: Námietky neboli vznesené.
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Poucenie:

Podla § 42 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení prislušných noviel toto rozhodnutie má
odkladný účinok. V súlade s ustanovením § 54 ods. 1 a 2 zákona é. 71/1967 Zb. o správnom
konaní odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné podať, cestou tunajšieho úradu v lehote
15 dní odo dňa doruéenia územného rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po
vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

^^
Mgr. Marián Beluško

starosta obce

Na vedomie:

1. Stavebnik: VSD, a.s.
2. Splnomocnenec: Ing. Anton Gondžur
3. MDDr. Júlia Gondžurová
4. Marek Seman
5. PeterKivader
6. Monika Kivaderová

7. Projektant: FNPREL, s. r. o., Ing. Martin

S. Okresný úrad Prešov- odbor SoZP
9. Okresný úrad Prešov- odbor CD a PK
10. MO SR, úrad správy majetku štátu
11. MV SR, odbor telekomunikácii
12. MV SR, oddelenie telekom. služieb
13. SUCPSK, oblast'Presov
14. Slovak Telekom, a. s.

15. Orange Slovensko a. s.
16. SPP - distribúcia a. s.
17. VVS, a. s., závod Prešov
IS. ORHaZZvPrešove
19. RUVZvPrešove
20. KPU Prešov
21. NASES
22. Energotel, a. s.
23. Slovanet, a.s.
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r.
25. Obec Vyšná Sebastová
SU - pre spis

Mlynská 31
Važecká 6792/12
Važecká 6792/12
Galvaniho 16600/25
Cergovská 7232/26
Cergovská 7232/26

Gašpár
Sovia 15300/10
Námestie mieru 2
Námestie mieru 3
Kutuzovova 8
Pribinova 2
Stúrova 7
Jesenná 14

Bajkalská 28
Metodova 8

Mlynské nivy 44/b
Kúpel ná 3
Požiamická 1

Hollého 5
Hlavnáll5
Trnavská cesta 100/11
Miletičova 7
Záhradnícka 151

3. Sevčenkova 36, P.O.BOX 2 16
Vyšná Sebastová 157

04291 Košice
080 05 Presov
080 05 Prešov
821 04Bratislava
080 01 Presov
08001 Prešov

080 01 Prešov
081 92Prešov
080 01 Prešov
832 47 Bratíslava
81272Bratislava
08001 Presov
08001 Prešov
81762Bratislava
821 09BratisIava
825 11 Bratislava
OSOOlPrešov
08001 Prešov
08001 Prešov
080 01 Prešov
821 01 Bratislava
821 OSBratislava
821 08 Bratislava
851 01 Bratislava
080 06 Prešov
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Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby, musí
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Vyšná
Sebastová a zverejnená na internete.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.
Do lehoty sa nezapocítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určuiúcei zaciatok lehotv.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty

najbližší budúci pracovný deň.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 ods. 1 zákona č.

71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Obec Vyšná Sebastová - stavebnom úrade,
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaníje možné odvolanie
podat v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Uradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje doručenie rozhodnutía pre predmetnú stavbu bola
vyvesená na úradnej tabuli Vyšná Sebastová.

dňa .... JS. 05:. ^S2:.

Peciatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje dorucenie rozhodnutia pre predmetnú stavbu
bola zvesená z úradnej tabuli Obce Vyšná Sebastová.

dňa .... ZISS.^^.

í wt

ťecíatka a podpis

Vybavuje: Ing. Ľubomír FILO 054/732 25 02 lubomir. filo@email. com


