OBEC Z Á M U T O V
____________________________________________________________________
Číslo:650/2017-04 Mi

Zámutov, 26. 02. 2018

Rozhodnutie
Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 navrhovateľ, prostredníctvom splnomocneného zástupcu: PRIVEL s.r.o. Košice, podala dňa
13. 11. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ZámutovRozšírenie DS NN- BTS“- energetická líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na parcelách
CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v
zastavanom území a mimo zastavaného územia obce Zámutov.
Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa
§ 117 ods. (l) a § 33 ods. (l) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo
71/ 1976 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok), postupom podľa
§§ 35 a 36 stavebného zákona prorokoval návrh s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi,
posúdil ho podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia,
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby,
„Zámutov- Rozšírenie DS NN- BTS“- energetická líniová stavba, na parcelách CKN
číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 k.ú. Zámutov, v
zastavanom území a mimo zastavaného územia obce, pre navrhovateľa: VSD a.s. Mlynská
31, 040 01 Košice, IČO 36 599 361.
Pozemky parc. CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4 sa nachádzajú v zastavanom území obce
Zámutov a sú zapísané na LV č. 791 k.ú. Zámutov na vlastníka Obec Zámutov- SR v podiele
1/1.
Pozemok parcela EKN číslo 2342 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zámutov a je
zapísaný na LV č. 791 k.ú. Zámutov na vlastníka: Obec Zámutov- SR v podiele 1/1.
Pozemky CKN číslo 3648, 3649, 3657 sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce
Zámutov a sú zapísané na LV č. 2517 k.ú. Zámutov na vlastníka Obec Zámutov v podiele 1/1.
Pozemok parcela CKN číslo 3690 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zámutov a je
zapísaný na LV číslo 1981 k.ú. Zámutov na vlastníka: Mária Čebrová r. Ďorďovičová
v podiele 1/1.
Právo umiestniť navrhovanú stavbu na parcelách CKN 4, 1629/2, 1629/4 v zastavanom území
obce, navrhovateľ preukázal platnými výpisom z LV č. 791 k.ú. Zámutov a písomným
súhlasom vlastníka Obec Zámutov- číslo 650/2017- 02 k č. 692/2017 zo dňa 27. 11. 2017. (§
38 stavebného zákona, v spojení s § 3 ods. (1) písm.e) vyhl.č. 453/2000 Z.z.).
Právo umiestniť navrhovanú energetickú stavbu na pozemkoch EKN číslo 2342, 3648, 3649,
3657 a 3690 mimo zastavaného územia obce a ktoré sú vo vlastníctve iných vlastníkov, pre
navrhovateľa vyplýva z §139 ods. (1) písm c) stavebného zákona, v spojení s § 11 ods. (1)
písm. f) zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike.

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO- 01 Rozšírenie distribučného rozvodu NN
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Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval: Ing. Peter Jacko, autorizovaný
stavebný inžinier, reg.č. 1551+A+2-3.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky
___________________________________________________________________________
1. Stavba rieši zriadenie podzemného vedenia NN NAYY-J 4 x 150 v plánovanej dĺžke
400 m, od existujúcej trafostanice TS 1305-0010. NN kábel bude v celej trase uložený vo
výkope. Križovanie NN kábla s cestnou komunikáciou bude pretláčaním. Elektromerový
rozvádzač ER pre BTS bude umiestnený v blízkosti podperného bodu VVN č. 89, na parcele
CKN č. 3690.Trasa navrhovaného elektrického kábla začína pri existujúcej TS 1305- 0010 na
parcele CKN číslo 4, pokračuje prechodom pod chodníkom a komunikáciou parcely CKN č.
1629/2 a 1629/4, vyústi na parcele EKN č. 2342 (v CKN je to parcela č. 743/1) a v celej trase
tejto parcely bude vedená vo výkope pri okraji parcely min. 1, 0 m pod terénom. Na konci
tejto parcely sa bude trasa lomiť a bude pokračovať znova vo výkope pri okraji parciel CKN
č. 3648, 3649 a 3657 minimálne 1, 0 m pod terénom a pred parcelou 760/1 sa trasa bude
znova lomiť a bude smerovať vo výkope cez parcelu CKN 3690, až k podp. bodu č. 89- VVN
vedenia 6716 v k.ú. Zámutov.
2.Navrhované umiestnenie stavby vyplýva zo situácie stavby výkres č. „C“- Celková situácia
stavby, dokumentácie predloženej na územné konanie, zákazka č. 2308/17 z obdobia 07/2017,
ktorá overená v územnom konaní dňa 26. 02. 2018 tvorí prílohu k tomuto územnému
rozhodnutiu pre navrhovateľa a stavebný úrad. V zmysle § 46 stavebného zákona projektant
je zodpovedný za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45
ods. 2 SZ a zodpovedá aj za jej realizovateľnosť. Projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie podlieha osvedčeniu v zmysle zák.č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov.
3. Dopravné trasy: Prístup a príjazd k navrhovanej stavbe je po spevnenej ploche pred
budovou obecného úradu, ďalej po jestvujúcej pozemnej komunikácií III/3614 v prieťahu
obce Zámutov a ďalej po nespevnenej ploche parcely EKN 2342 a parciel CKN 3648, 3649
a 3657- (koridory pre budúce komunikácie) a cez parcelu CKN- 3690- cez poľné cesty.
Navrhovateľ, stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových
vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo
k znečisťovaniu pozemnej komunikácie III/3614, spevnej plochy parcely CKN č. 4
a k devastácií poľných ciest. Práce v blízkosti pozemnej komunikácie a na komunikácií,
stavebník označí príslušným dopravným značením, po dohode s dopravnou políciou OR PZ a
s OÚ Vranov n.T.
4.V zmysle § 75 ods. l stavebného zákona, stavebník pred začatím stavby je povinný
zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činnosti autorizovaným geodetom a kartografom. (§ 46c SZ).
Doklady o vytýčení stavby stavebník preukáže pri kolaudácií stavby.
5. Pre skládky materiálov a stavebných zariadení môže byť využívaná iba plochy pozemkov
uvedených v tomto rozhodnutí, ktoré sú vo vlastníctve obce Zámutov, prípadné iné obecné
pozemky (po dohode s vedením obce), pričom skládkami nesmie byť obmedzovaná
komunikácia, parkovisko pred budovou obecného úradu, prístup a príjazd k susedným
stavbám, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnym zariadeniam.
6. Stavenisko stavby, na ktorú sa vzťahuje toto územné rozhodnutie musí byť zariadené a
usporiadané v súlade s § 43i ods. (3) a ods. (5) stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl.
č.532/2002 Z.z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Musí byť označené ako stavenisko
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a
prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku v stavbe a v jej
okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
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7. Stavbu je potrebné naprojektovať tak, aby v nej boli použité iba stavebné výrobky, ktoré
spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č.
305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/ 2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kolaudácií stavby stavebník preukáže SK
certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe,
pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, t. j. použiť iba
stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej
bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.
8. Napojenie stavby na inžinierske siete
8. 1. Elektroenergia
Nové NN vedenie bude napojené z voľného vývodu rozvádzača existujúcej trafostanice TS
1305-0010.
(Napojenie na iné inžinierske siete nie je potrebné)
9. Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a
správcov sieti technického vybavenia územia
9. 1.OÚ Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej
správy, ZS č. 2017008951-02: Z hľadiska ochrany vodných pomerov stavba „Zámutovrozšírenie DS NN- BT“ na citovaných parcelách v k.ú. Zámutov je možná za podmienok:
•Vzhľadom na to, že predmetná stavba križuje vodný tok, v zmysle § 27 ods. (1) písm.a)
zákona č. 364/ 2004 Z.z. „vodný zákon“, pri stavbách na vodách a na pobrežných pozemkoch
vydáva orgán štátnej vodnej správy „súhlas“ na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie
stavieb a zariadení alebo činnosti.
•Pri križovaní stavby s vodným tokom je potrebný súhlas správcu vodného toku.
•Požadujeme dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku nebezpečných
látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 vodného zákona.
9.2.OÚ Vranov n. T., odbor star. o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva,
ZS č. 2017/008945-02: Z hľadiska odpadového hospodárstva s umiestnení a realizáciou
stavby súhlasí za splnenia týchto podmienok:
-Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie vyššie uvedenej
stavby v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
-Využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R1-R12.
-Nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na
zneškodňovanie odpadov činnosťou D1- D12.
-Odpady vzniknuté pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný triediť podľa druhov
a zaradiť ich podľa katalógu odpadov.
-Pôvodca odpadov bude viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhl. č. 366/ 2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti.
-S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočnení stavby bude pôvodca nakladať
v zmysle VZN obce Zámutov. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi, musí mať
pôvodca odpadu doklad. K žiadosti o vydanie vyjadrenia ku kolaudácií stavby, pôvodca
odpadu predloží príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady
o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy
odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním), resp. iné doklady, ktoré budú
deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas výstavby.
9.3.OÚ Vranov n. T., odbor star. o ŽP, úsek štátnej ochrany prírody, ZS č..
2017/008947-02: K umiestneniu a realizácií danej stavby nemáme z hľadiska ochrany prírody
a krajiny pripomienky.
9.4. Obec Zámutov, stanovisko č. 397/ 2017- 02:

•V zmysle územného plánu obce Zámutov, v území na parcelách počínajúc od parcely č. 746
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až po p.č. 779 vrátane ďalších, je navrhovaná bytová výstavba formou výstavby rodinných
domov. K navrhovanému obytnému súboru bude potrebné riešiť inžinierske siete vrátane
prístupovej komunikácie preto požadujeme, aby elektrický kábel navrhovaný cez parcely
KNC číslo 743/1, 3657 a 3648 k.ú. Zámutov, bol uložený vo výkope min 1,0 m pod terénom,
aby nebránil budúcej výstavbe cesty. Na uvedených parcelách kábel je potrebné situovať
tesne k hranici parciel, aby bolo možné v budúcnosti dodržať súbeh plánovaných
inžinierskych sieti pre navrhované rodinné domy v zmysle STN 73 6005.
•V navrhovanej trase požadujeme rešpektovať jestvujúce parkovisko a chodník pri obecnom
úrade. V mieste kde el. kábel bude križovať obecný chodník, križovanie požadujeme riešiť
podvrtávkou chodníka a uložením el. kábla do chráničky.
•Pri umiestnení stavby rešpektovať jestvujúce vedenia sieti technického vybavenia územia
a uloženie nového el. vedenia taktiež riešiť v zmysle STN 73 6005.
•Zakreslenie podzemných a nadzemných vedení jestvujúcich inžinierskych sieti do projektu
stavby je vecou projektanta stavby.
•Majetkové záležitosti týkajúce sa použitia obecných pozemkov nachádzajúcich
sa v zastavanom území obce pre uloženie NN kábla, je potrebné prerokovať s vlastníkom
dotknutých pozemkov a dohodnúť podmienky zriadenia vecného bremena, resp. iné právo
v zmysle § 139 ods. (1) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
•V rámci projektovej prípravy, pri umiestnení a realizácií stavby a pri prípadných zmenách
trasy navrhovaného energetického zariadenia, požadujeme spolupracovať s obcou Zámutov.
•V rozpočte stavby je potrebné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré
by boli spôsobené na súkromnom, obecnom a verejnom majetku, vplyvom realizácie
navrhovanej stavby, ako aj na uvedenie terénu do pôvodného stavu.
9.5. Okresný úrad Vranov n.T, odbor krízového riadenia, vyj. č. 2017/004486-018:
S predloženým projektom z hľadiska záujmov civilnej ochrany nemá pripomienky
a s predloženým projektom súhlasí.
9.6. Okresný úrad Vranov n.T, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyj. č.
2017/008937-002:
Jedná sa o technické riešenie stavby, kde navrhované podzemné vedenie križuje l x pozemnú
komunikáciu III/3614 v obci Zámutov. K navrhovanej trase a spôsobu križovania vedenia
s pozemnou komunikáciou súhlasíme. Predmetná stavba si vyžiada povolenie príslušného
cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Žiadosť je potrebné
podať aspoň 30 dní pred samotnou realizáciou na Okresný úrad Vranov n.T., odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, NS č. 5 Vranov n.T. K žiadosti žiadateľ doloží súhlas
ODI OR PZ Vranov n.T. a majetkového správcu pozemnej komunikácie na zvláštne užívanie.
9.7. Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. 2017/006837-2:
•Ak sa pri realizácií stavby zasiahne do poľnohospodárskej pôdy, investor je povinný
postupovať v zmysle zákona, t.j. pred začatím prác požiada tunajší úrad o vydanie stanoviska
podľa § 18 zákona o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy..., na použitie poľnohosp. pôdy na
nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako l rok (inžinierske siete, výkopové práce), vrátane
uvedenia PP do pôvodného stavu.
•Ak sa bude jednať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy (stĺpy, spevnené plochy...),
požiadať o vydanie stanoviska v zmysle § 17 ods. 3 zákona,(v zastavanom území obce).
9.8. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov n.T., vyj.č. –VT/429,395/2017,
27459/2017:
Správa a údržba ciest PSK realizáciu stavby podmieňuje dodržaním následovných
podmienok:
•Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky III/3614.
•V mieste križovania NN podzemného vedenia s cestou III/3614 požadujeme pretláčanie
realizovať kolmo na os vozovky s uložením v oceľovej chráničke.
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•Štartovacie jamy musia byť umiestnené mimo spevnenej časti vozovky s tým, že prípadné
narušenia dláždenej priekopy, požadujeme ju dať do pôvodného stavu.
•Z dôvodu, že v uvedenom priestore sa nachádza priepust, je potrebné práce realizovať vo
vzdialenosti min. 1,5 m od priepustu.
•V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III./3614, je stavebník povinný
v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení nesk. predpisov, závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do
pôvodného stavu.
•Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich
ukončení, prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Vranov n.T na preberacie konanie, za účelom
zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácií prác.
•Pri práci na pozemnej komunikácií je potrebné používať prenosné dopravné značenie
schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove n.T.
9.9. Okresné riaditeľstvo PZ Vranov n.T., Okresný dopravný inšpektorát: Stanovisko
č. ORPZ-VT-ODI-12-048/2017: Okresný dopravný inšpektorát PZ vo Vranove n.T., s súhlasí
s realizáciou stavby a vydaním územného rozhodnutia po splnení nasledovnej podmienky:
•Z predloženej projektovej dokumentácie čiže celkovej situácie stavby je zrejmé, že dôjde
k obmedzeniu dopravy či už pri pretláčaní popod pozemnú komunikáciu III/3614 v obci
Zámutov, resp. k výkonu prác v chodníkovej časti, kde bude obmedzený pohyb chodcov.
Z tohto dôvodu žiadame zhotoviteľa stavby, aby pred realizáciou stavebných prác predložil
k odsúhlaseniu na okresný dopravný inšpektorát a príslušnému cestnému správnemu orgánu
žiadosť a spracovanú projektovú dokumentáciu dočasného (prenosného) dopravného značenia
a s ním spojenú žiadosť o čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie dotknutých pozemných
komunikácií. Zároveň ODI OR PZ oznamuje, že nie je správcom žiadnych inžinierskych sieti
v mieste realizácie stavebných prác
9.10. RÚVZ Vranov n.T, ZS č. HŽPaZ/0194/17/002359, súhlasí návrhom žiadateľa PRIVEL
s.r.o. Košice na územné konanie stavby: Zámutov- Rozšírenie DS NN- BTS O2 v k.ú.
Zámutov. Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a je v
súlade s požiadavkami zák.č. 355/ 2007 Z.z..
9.11. OR HaZZ Vranov n.T.- ZS č. ORHZ-VT1-591-001/2017: S riešením protipožiarnej
bezpečnosti opísanej stavby súhlasí bez pripomienok.
9.12. MO-SR, Agentúra správy majetku Košice, stanovisko č. 5-856/2017:
S uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej PDF súhlasí bez pripomienok. V riešenom
území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe vojenskej správy.
9.13. Krajský pamiatkový úrad Prešov- ZS č. KPU PO-2017/17251-2/58137/HM.: Podľa §
30 ods. (4) a § 41 ods. (4) pamiatkového zákona č. 49/ 2002 Z.z., súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Zámutov Rozšírenie DS NN- BTS
o2“ v k.ú. Zámutov. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127
stavebného zákona, oznámiť každý archeologický nález na KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
9.14.VSD a.s. Košice- vyjadrenie 15965/2017:
•List nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácií.
•Upozorňujeme, že záujmovej oblasti/v blízkosti záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných
mapových podkladoch, sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV), VVN (do 110kV),
ktoré je možné lokalizovať na mieste.
•Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.- viď podmienky
uvedené v cit. vyjadrení pod por.č. 1,2,3,4,5,6.
•V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola narušená
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa
platných STN. Ďalej upozorňujeme, že môže dôjsť k styku elektroenergetickými
zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní
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odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
9.15. SPP-D a.s. Bratislava: Vyjadrenie č. TD/EX/0271/2017/Po a vyj.č. 0029/2018/Lo:
V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádza/nachádzajú STL plynové rozvody PN
280 kPa, ktoré sú chránené ochranným a bezpečnostným pásmom, (zakreslené orientačne
v priloženej situácií) Orientačné znázornenie trasy má výhradne informatívny charakter
a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a realizácie
stavby a/ alebo výkonu iných činnosti.
•S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasíme za dodržania
nasledujúcich podmienok:
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník
povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich PZ, na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronický, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk).
-V záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100m, alebo ak
doba vytyčovania presiahne l h.
-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D a.s. najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
-Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PD počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ. Je povinný umožniť
zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom
pásme PZ.
-Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú
stranu od obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
PZ výhradne ručne a bez použitia strojných mechanizmov.
-Ak pri výkopových prácach bude odkryté PZ, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D, na vykonanie kontroly obnaženého PZ, podsypu
a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka.
-Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP- D.
-Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete, musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu.
-Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D
vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP D na tel. č. 0850 111 727.
-Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v „Zápise z vytýčenia PZ“ a taktiež ustanovenia TPP najmä TPP 702 01, 702 02.
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ a/alebo ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem. Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
-Stavebník nesmie v ochrannom pásme PZ v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
umiestňovať nadzemné stavby , kontrolné šachty, trvalé porasty a pod
9.16.Slovak Telekom a.s. Bratislava: Vyj.č. 6611720136: V záujmovom území dôjde
k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom
a.s a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.
•Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák.č. 351/ 2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 cit. zákona o ochrane proti rušeniu. Stavebník
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alebo ním poverená osoba je povinná, v prípade ak zistia, že jeho zámer, pre ktorý podal
žiadosť o vydanie vyjadrenia je v kolízií so SEK ST a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. Zabezpečiť vypracovanie
PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie.
•V zmysle § 66 ods. (7) zák.č. 351/ 2011 Z.z., sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Stavebník sa zároveň upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. (1) zák.č. 351/ 2011 Z.z., je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. Stavebník
sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s.
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení (PTV) a zariadení. V prípade, ak na území definovanom
v žiadosti o vyjadrenie k PD stavby sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo
vlastníctve ST a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok
ochrany tel. zariadení, je porušením povinnosti podľa § 68 zák.č. 351/ 2011 Z.z..
•Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať ST a.s. o vytýčenie
telekomunikačných zariadení Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území s a môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
•Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu
na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
•Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj „Všeobecné podmienky ochrany SEK“. Uvedené všeobecné podmienky
tvoria prílohu vyjadrenia č. 6611720136.
9.17. VVS a.s. OZ Vranov n.T, vyj. č. 64404/2017/O: V súlade s novelizovaným stavebným
zákonom a so zákonom číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, sme
Vám do priloženej situácie zakreslili orientačne siete v správe VVS a.s., t.j. verený vodovod,
verejnú kanalizáciu, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere
rešpektovať. Pred začiatkom akýchkoľvek prác je potrebné požiadať o vytýčenie týchto sieti
v teréne.
9.18. O2Slovakia s.r.o. Banská Bystrica, V záujmovom území sa nenachádzajú
zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácií nemáme
pripomienky.
9.19. ORANGE Slovensko a.s., vyj. zo dňa 07. 12. 2017: V záujmovej oblasti sa
nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti ORANGE Slovensko a.s.
9.20. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, vyj.č. 2017/002129-1075:
Z hľadiska oddelenia telekomunikačných služieb Centra podpory Prešov a nami sledovaných
záujmov, k navrhovanej stavbe nemáme pripomienky. (+ totožné stanovisko č. 2018/001381120).
10. Ostatné podmienky
10.1. Pri umiestnení stavby rešpektovať jestvujúce vedenia sieti technického vybavenia
územia a jestvujúcich prípojok susedných stavieb na verejné rozvodné siete (vodovodné,
kanalizačné, elektrické, telekomunikačná prípojka a i.). Pri realizácií stavebných prác je nutné
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ich chrániť a udržiavať ich vo funkčnom stave. Na prípadnú prekládku, resp. presmerovanie
sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o energetike a zákona, o verejných vodovodoch
a kanalizáciách, o elektronických komunikáciách a pod.
Pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie
všetkých podzemných vedení inž. sieti a prípojok stavby, prostredníctvom správcov sieti a pri
uskutočnení stavby dodržiavať podmienky na ich ochranu.
10.2.V mieste navrhovanej stavby sa môžu nachádzať aj iné neverejné siete vo vlastníctve
jednotlivých vlastníkov nehnuteľnosti, napr. prípojky na inž. siete k existujúcim stavbám,
odvodnenia pozemkov a pod., ktoré pri umiestnení a uskutočňovaní stavby je stavebník
povinný rešpektovať a chrániť ich pred poškodením. Pred začatím prác stavebník preverí
existenciu týchto možných vedení vytýčením v teréne.
10.3. Pri prácach na poľnohospodárskej pôde sa musí postupovať šetrne, aby nedochádzalo
k poškodeniu poľnohospodárskych plodín. Začatie prác preto stavebník je povinný vopred
odsúhlasiť s vlastníkmi - užívateľmi pôdy a dohodnúť podmienky vstupu na pozemky, ako aj.
časový postup realizácie prác.
10.4. Existujúcu zeleň, ktorá sa nachádza v okolí stavby stavebník je povinný maximálne
chrániť a po ukončení stavby zabezpečiť jej ozdravenie.
10.5.V rozpočte stavby je potrebné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu
prípadných škôd, ktoré by boli spôsobené na súkromnom a verejnom majetku vplyvom
realizácie stavby, na ktorú sa vzťahuje toto územné rozhodnutie.
10.6. Pri umiestnení stavby a následne pri jej uskutočnení je nutné dbať na ochranu majetku
v súkromnom vlastníctve, t.j. dodržať stavebný obvod schválený týmto územným
rozhodnutím. Konkrétnym osadením stavby do daného územia nesmie dôjsť k neoprávneným
zásahom do súkromných pozemkov a k neoprávneným zásahom do technického vybavenia
územia. V priebehu výstavby je potrebné eliminovať negatívne účinky stavby na životné
prostredie (hlučnosť, prašnosť, bezpečnosť chodcov a dopravy a pod.). O náhradách škôd,
ktoré by mohli byť spôsobené na majetku v cudzom vlastníctve vplyvom realizácie stavby
umiestňovanej týmto rozhodnutím, platia ustanovenia Obč. zákonníka.
10.7. Projekt stavby pre stavebné povolenie musí byť vypracovaný v súlade s § 47 stavebného
zákona, v rozsahu podľa § 9 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vrátane dodržania platných STN.
Musia v ńom byť rešpektované a zapracované pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov
a správcov sieti, ktoré sa vyjadrovali k dokumentácii na územné konanie. Projektová
dokumentácia musí byť vypracovaná autorizovanými projektantmi pre daný druh stavby.
10.8. Vymedzenie stavebných objektov pre povolenie stavby:
SO 01 Rozšírenie distribučného rozvodu NN podlieha vydaniu stavebného povolenia,
na ktoré je príslušný všeobecný stavebný úrad, (§ 117 stav. zákona).
10.9. Projekt stavby, ktorý bude predložený k žiadosti o vydanie stavebného povolenia je
potrebné predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom a správcov sieti, ktoré sa vyjadrovali
k dokumentácií predloženej na územné konanie a mali k riešeniu akékoľvek pripomienky,
alebo si vyžiadali projekt stavby na opätovné posúdenie, resp. vyjadrenia slúžili iba pre
územné konanie. Nové vyjadrenia týchto orgánov resp. organizácií musia tvoriť súčasť
dokladov predkladaných k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
V zmysle § 58 ods. (1) stavebného zákona, žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu
s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva
stavebník príslušnému stavebnému úradu.
Podľa § 58 ods. (2) stavebného zákona stavebník v rámci stavebného konania musí
preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. (1)
stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. (Ide o pozemky
nachádzajúce sa v zastavanom území obce, ktoré sú vo vlastníctve iných vlastníkov.
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10.10.Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona, toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby
líniovej stavby platí 3 roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť ak
v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Podľa § 40 ods. 4)
stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Územné rozhodnutie neoprávňuje stavebníka k začatiu stavby a nenahrádza povolenie podľa
§ 66 stavebného zákona.
10.11. Podľa § 42 ods. (5) stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
V rámci územného konania k umiestneniu stavby účastníci konania neuplatnili žiadne
námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov
konania.

Odôvodnenie
Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice ako navrhovateľ, prostredníctvom splnomocneného
zástupcu: PRIVEL s.r.o. Košice, podala dňa 13. 11. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby: „Zámutov- Rozšírenie DS NN- BTS- energetická líniová stavba, ktorá sa má
umiestniť na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo
2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce Zámutov.
Stavba je vyvolaná požiadavkou pre napojenie plánovanej BTS (základňovej stanice mobilných sieti).
Napojenie je možné po rozšírení distribučnej sústavy NN. Stavba rieši zriadenie podzemného vedenia
NN NAYY-J 4 x 150 v plánovanej dĺžke 400 m, od existujúcej trafostanice TS 1305-0010 až k podp.
bodu č. 89- VVN vedenia 6716 v k.ú. Zámutov.
Po doplnení návrhu stavebný úrad oznámením číslo 650/2017- 03 oznámil začatie územného konania
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 02. 2018. V zmysle § 36
ods. (4) stavebného zákona bolo začatie územného konania oznámené aj verejnou vyhláškou.
V oznámení o začatí územného konania stavebný úrad upozornil účastníkov, že svoje námietky
a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.
Rovnako, dotknuté orgány a správcovia sieti boli upovedomení, že svoje stanoviská môžu uplatniť
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť pripomienky a námietky účastníci konania, ako aj o ich práve
požiadať o predĺženie lehoty na uplatnenie stanoviská, boli upozornení na to, že 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. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na predloženie stanoviska.
V územnom konaní stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.
Podľa § 140b ods. (1) SZ, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu uplatňujúceho záujmy
chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise.
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez
zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť o veci.
Podľa § 140b ods. (3) SZ, dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho
záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu,
podľa ktorého dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových
okolnosti, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko,
uvedie v ňom, či predchádzajúce záväzné stanovisko neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje,
dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.
K umiestneniu navrhovanej stavby boli predložené stanoviská dotknutých orgánov (§ 140a,
140b v spojení s § 126 SZ), ako sú uvedené v časti „Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných
stanovísk dotknutých orgánov a správcov sieti technického vybavenia územia“, pod por. č. 9.1 až
9.20 tohto rozhodnutia. Stanoviská sú kladné, resp. v stanoviskách sú uvedené požiadavky
a podmienky, ktoré správny orgán zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia a tieto musia byť
akceptované pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pri uskutočnení stavby.
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Navrhovaný zámer je v súlade so záujmami obce Zámutov, v súlade s jej územným plánom a
a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia v danom území.
Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na vydanie územného
rozhodnutia z hľadísk uvedených v § 37 SZ, posúdil ho v kontexte predloženého návrhu a k nemu
doložených dokladov a citovaných stanovísk dotknutých orgánov, zainteresovaných organizácií
a správcov sieti a posúdil požiadavky účastníkov konania pričom zistil, že umiestnenie stavby
neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ani neohrozuje životné prostredie nad mieru
prípustnú zákonom. Navrhovaná stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce
a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne
pamiatky a ochrany PPF.
Podmienky zabezpečujúce súlad záujmov chránených osobitnými predpismi vzťahujúce sa k
územnému konaniu a k projektovej príprave navrhovanej stavby, stavebný úrad premietol do výrokovej
časti tohto rozhodnutia, ako povinnosť k plneniu zo strany investora a projektanta pri spracovaní
projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného konania.
Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie územného rozhodnutia aj podľa § 38 stavebného zákona
pričom zistil, že navrhovateľ právo uskutočniť navrhovanú stavbu na pozemkoch iných vlastníkov
preukázal písomným súhlasom vlastníka pozemkov, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce
(§ 38 stavebného zákona, v spojení s § 3 ods. (1) písm.e) vyhl.č. 453/2000 Z.z.). Právo umiestniť
energetickú stavbu na pozemkoch mimo zastavaného územia obce a ktoré sú vo vlastníctve iných
vlastníkov, pre navrhovateľa vyplýva z §139 ods. (1) písm c) stavebného zákona, v spojení s § 11 ods.
(1) písm. f) zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike. SOM
V územnom konaní zo strany účastníkov konania neboli k umiestneniu stav by uplatnené žiadne
námietky.
Stavebný úrad po vykonaní územného konania a po zosúladení stanovísk dotknutých orgánov
zistil, že umiestnenie navrhovanej stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a že
predmetná stavba spĺňa požiadavky platných noriem a predpisov, ako aj zodpovedá požiadavkám
vyhl.č.532/ 2002 Z.z. Stavba pri rešpektovaní podmienok tohto územného rozhodnutia nebude
negatívne vplývať na životné prostredie, ani nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania.
Po podrobnom preskúmaní predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov územného
konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia, obci Zámutov, adr. Obecný úrad Zámutov, 094 15 Zámutov. Toto
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Stanislav D u d a
starosta
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Doručí sa
-PRIVEL s.r.o., Palkovičova 4 040 01 Košice

-

Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov, na ktorých sa má energetická stavba uskutočniť
a vlastníkom susedných nehnuteľnosti, sa toto stavebné rozhodnutie v súlade s § 42 ods. (1) a ods. (2)
stavebného zákona, oznamuje verejnou vyhláškou.
Na vedomie
-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠOP Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T, Kalinčiakova ul., Pozemkový a lesný odbor, 093 01 Vranov n.T.
-RÚVZ, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
-VVS, a. .s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1430, 093 01 Vranov n.T.
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Nám. Slobody č. 5, 093 01 Vranov n.T.
-Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
-Správa a údržba ciest P SK, Oblasť Vranov n.T., Čemernianska 1031, 093 03 Vranov n.T.
-AGROKONDOR s.r.o. Zámutov
-MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39A, 040 01 Košice
-ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
-MV- SR, Centrum podpory, odd. telek. služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
-O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 852 01 Bratislava

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. (1) stavebného
zákona, v spojení s § 26 ods. (1) správneho poriadku. Podľa § 69 ods. (2) stavebného zákona
a § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto rozhodnutie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa ..........................

Zvesené dňa................................

………………………
podpis- pečiatka

………………………...
podpis- pečiatka

