OBEC ZÁMUTOV
___________________________________________________________________________
Číslo: 188/2022-02 Mi

Zámutov, 11.04.2022

Vec
VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov- 14 RD- VN, TS, NN“
v k.ú. Zámutov.
•Oznámenie o začatí územného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA.

__________________________________________________________________
Spoločnosť VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, prostredníctvom splnomocneného
zástupcu EL PRO KAN s.r.o. Vranov n.T., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T ako
navrhovateľ, podala dňa 29.03.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
„Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“- inžinierska stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch
v zastavanom území, z časti aj mimo zastavaného územia obce Zámutov, v trase podľa situácie stavby,
výkres číslo 02, dokumentácie vyhotovenej projektantom Ing. Michal Kandala, zákazka č. AF476/2021, z obdobia 03/2022. (Rozsiahla stavba)
Predmetom návrhu je
→Nová koncová kiosková trafostanica HKP s inštalovaným transformátorom o výkone 250 kVA
→Nové nadzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom AXCES 3x70/25 v celkovej dĺžke
188 m- nová trasa VN vedenia
→Nový jednoduchý betónový podperný bod VN vedenia v počte 5 ks
→Nový dvojitý betónový podperný bod VN vedenia v počte 1 ks
→Nové podzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom AXCES 3x70/25 v celkovej dĺžke
62 m- nová trasa VN vedenia
→Zriadenie nadzemného VN vedenia vyhotovené izolovaným káblom AXCES 3x 70/25 v celkovej
dĺžke 110 m- v existujúcej trase nadzemného NN vedenia.
→Jednoduchý betónový podperný bod VN vedenia v počte 3 ks- výmena za existujúce NN podperné
body na pôvodných parcelách.
→Nové nadzemné NN vedenie vyhotovené izolovaným káblom NFA2X 4x120 v celkovej dĺžke
110 m.
→Nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblom NAYY-J 4x 150 v celkovej dĺžke 5m.
→Nové podzemné NN vedenie vyhotovené káblom 2x (NAYY-J 4x 150) v celkovej dĺžke 563m.
→Nová plastová pilierová prípojková skriňa SPP v počte 6 ks.
→Nová plastová pilierová rozpojovacia skriňa SR v počte 2 ks.
→Nová chránička pre optické vedenie HDPE 40/33 v celkovej dĺžke 568 m.
→Nové plastové pilierové elektromerové rozvádzače v celkovom počte 14 ks.
→Nové podzemné OEZ podzemným káblom NAYY-J 4x25 RE v celkovej dĺžke 28 m
→Nové podzemné VO- vedenie vyhotovené káblom AYKY-J 4x16 v celkovej dĺžke 565 m
→Nové oceľové podperné body v počte 14 ks.
Opis trasy:
→Nový izolovaný kábel navrhovaného VN vedenia odbočí z nového betónového podperného bodu
(PB) VN498_P58_23. č.1, cez navrhovaný zvislý úsekový odpínač VN vedenia. Nový PB č. 1 bude
osadený na parcele CKN č. 1224- (v mieste pred parcelou 5323). Na nový PB č. 1 sa presmerujú
existujúce laná VN vedenia. Tento kábel bude vedený vzduchom nad citovanou parcelou CKN 1224
cez nové jednoduché betónové PB č.2 až č.4, ďalej na nový PB č. 5, ktorý bude osadený na parcele
CKN 1216 a na vymenený PB č. 6 na parcele CKN 1214, cez vymenené PB č. 7 a č. 8 VN vedenia- na
parc. CKN č. 1626/1 a ukončí sa na novom dvojitom betónovom PB č. 9 VN vedenia- tento PB bude
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osadený na parcele CKN č. 1175/5. Celková dĺžka novej trasy navrhovaného nadzemného VN vedenia
je 188 m.
Od PB č. 9, kábel VN vedenia prejde do zeme v teréne parcely CKN č.1175/5 a ukončí sa vo VN
poistkovej skrini novej kioskovej trafostanice, ktorá bude osadená na parcele CKN č. 1175/10, vedľa
chodníka pri komunikácií označenej parcelou EKN 2181/1. Celková dĺžka trasy nového podzemného
VN vedenia je 62m.
→Nový izolovaný kábel navrhovaného nadzemného NN vedenia - Úsek 04, začína na novom
jednoduchom PB č. 3 VN vedenia. Tento kábel bude vedený vzduchom cez nové jednoduché betónové
PB (súbežne s trasou vzdušného VN vedenia) ponad voľný terén miestnej cesty a ukončí sa na
vymenenom jednoduchom betónovom PB č. 6 VN vedenia. Celková dĺžka novej trasy navrhovaného
nadzemného NN vedenia je 110 m. Navrhované NN vedenie prejde z nového dvojitého betónového
PB č. 9 VN vedenia do zeme, (na parcele CKN č. 1175/5). Navrhované podzemné vedenie NN bude
káblom 2x (NAYY-J 4x150) pokračovať v zemi cez parcelu CKN č. 1175/5- vedľa chodníka pri
pozemnej komunikácií označenej parcelou EKN 2181/1, spolu s novým podzemným káblovým VN
vedením a ukončí sa v NN rozvádzači novej kioskovej trafostanice na parcele CKN č. 1175/10. Dĺžka
trasy nového podzemného NN vedenia 2x (NAYY-J 4x 150) je 62 m.
→Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice, začne prvá a druhá vetva nového podzemného NN
vedenia 2x (NAYY-J 4x150). Dvojica nových NN káblov bude vedená cez parcelu 1175/10, kde
v zelenom páse v areáli školy sa lomí, podvrtávkou bude križovať pozemnú komunikáciu parc. č.
EKN č. 2181/1, prejde na parcelu EKN č. 2451/2, pokračuje pri okraji tejto parcely a pri okraji parcely
CKN č. 3650, na konci ktorej sa lomí a odbočuje doľava pri okraji parcely CKN č. 3648 k novej IBV.
Dvojica nových NN káblov bude striedavo slučkovaná v nových pilierových skriniach č. 2 a SPP č.1
až SPP č.5 a bude ukončená v novej pilierovej prípojkovej skrini SPP č.6. Dĺžka trasy nového
podzemného NN vedenia NAYY-J 4x150 je 501 m.
→Na mieste zrejmom zo situácie, do voľného terénu na parcele CKN č. 3648 sa osadia nové plastové
pilierové prípojkové skrine SPP č. 1 až SPP č.6 a nové plastové pilierové rozpojovacie skrine SR č. 1
– bude na parcele CKN č. 1175/10 a SR č. 2 bude na parcele 3648. Vedľa plastových pilierových
prípojkových skríň SPP č. 1 až SPP č.6 a plastovej pilierovej rozpojovacej skrine SR č. 2, sa osadia
nové pilierové elektromerové rozvádzače ER, ktoré budú slúžiť na meranie spotreby elektriny pre
jednotlivé parcely a rodinné domy.
→Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice, začne tretia vetva nového podzemného NN vedenia
NAYY-J 4x150m, pričom bude vedená v zelenom páse parcely CKN č. 1175/10 a bude ukončená
v novej pilierovej rozpojovacej skrini SR č. 1. Dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia NAYY-J
4x 150 je 5 m.
→Do spoločného výkopu s vyššie uvedenými novými podzemnými VN a NN káblami, sa uloží
chránička pre nový podzemný optický kábel v celkovej dĺžke 568 m.
→Vedľa pilierových skríň SR č. 2 a SPP č. 1 až SPP č. 6, sa na verejne prístupných miestach (na
parcele 3648) v opísanej trase na hraniciach jednotlivých parciel, osadia nové oceľové PB verejného
osvetlenia.
→Na mieste zrejmom zo situácie, nové podzemné vedenie pre verejné osvetlenie (VO) AYKY-J 4x
16 RE, začne napojením na existujúcom rozvode verejného osvetlenia na navrhovanom PB č.9 VN
vedenia. Nové VO vedenie bude vedené v spoločnej trase vo výkope s novým NN vedením, pričom
bude slučkované v navrhovaných oceľových PB pre VO a bude ukončené napojením v navrhovanom
oceľovom PB č.14. Celková dĺžka trasy nového podzemného vedenia VO, je 565 m.
→Po zrealizovaní nového nadzemného VN vedenia sa časť existujúceho nadzemného NN vedenia
umiestnená v záhradách pozemkov rod. domov (na p. č. 1237,1241, 1243), v úseku medzi novým PB
č. 3, až vymeneným PB č.8, zdemontuje.
Dňom podania „Návrhu na vydanie územného rozhodnutia“, sa začalo územné konanie.
Podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk.
predpisov (stavebný zákon),, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby, alebo
v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania,
oznámi stavebný úrad verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou
vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
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Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. l
stavebného zákona, v súlade s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, oznamuje začatie územného
konania účastníkom konania, ktorých sa navrhovaná stavba dotýka verejnou vyhláškou, dotknutým
orgánom sa oznámenie o začatí územného konania oznamuje jednotlivo, (§ 36 ods. 3 stav. zákona)
a na prerokovanie „Návrhu“ nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
16.05.2022 o 9.30 h,
so stretnutím pozvaných v kancelárií Obecného úradu Zámutov.
Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
k návrhu na umiestnenie opísanej stavby uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky účastníci konania. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie „Návrhu“ dlhší čas, stavebný úrad na
jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania a dotknuté orgány sa upovedomujú, že do projektovej dokumentácie je možné
nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Zámutov, v deň ústneho konania.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Prípadný zástupca účastníka konania musí pri ústnom konaní preukázať písomné
plnomocenstvo.

Stanislav D u d a
starosta obce

Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, (§ 36 ods. 4 stav. zákona)
-Obec Zámutov, 094 15 Zámutov
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, 965 55 Banská
Štiavnica
-Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov..., Bývalí urbárnici Zámutov, 094 15 Zámutov
-Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
-Michal Durila, Zámutov 99, 094 15 Zámutov
-Jozef Antol, Zámutov 102, 094 15 Zámutov
-Miroslav Baran, Zámutov 215, 094 15 Zámutov
-Mária Baranová, Zámutov 215, 094 15 Zámutov
a
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Ostatní účastníci konania, t.j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom
alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 a podľa § 26 ods. 1 správneho
poriadku, v spojení s § 36 ods. 4 stavebného zákona.
Podľa§ 26 ods. 2 správneho poriadku, sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu Obec Zámutov a na internetovej stránke obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 19. 04. 2022

podpis a pečiatka:.....................................

Zvesené dňa..................................................podpis a pečiatka:.....................................

Jednotlivo sa oznamuje
-EL PRO KAN s.r.o. Vranov n.T., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
-Okresný úrad Prešov, odbor star. o ŽP, odd. ŠOP a vybraných zložiek ŽP, Nám. mieru3, 081 92
Prešov
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠOP Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, Nám. slobody č. 5, 093 01 Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, Odbor cestnej dopravy a PK, 093 01 Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T., odbor krízového riadenia, NS č.5, 093 01 Vranov n.T.
-Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 136, 093 03 Vranov n.T.
-SVP, š.p., OZ, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
-OR Policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/ 4, 093 02 Vranov n.T.
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
-Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VVS a.s. OZ , Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
-MV- SR, Centrum podpory, odd. telek. služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
-MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39A, 040 01 Košice
-ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
-O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 852 01 Bratislava
-ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
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