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 Mestský  úrad,  Námestie  Alexandra  Dubčeka 300,   072 22  Strážske    

 
 

Číslo : R2019/013482/314                                                                          V Strážskom, dňa 28.02.2020 
 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
 
Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 66 a 
násl., § 117, § 119 ods.1 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, vo veci žiadosti o stavebné povolenie 
takto: 

navrhovateľovi: 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice  

 
p o v o ľ u j  e 

 
uskutočnenie líniovej stavby „Zriadenie vedenia VN V-730 (Humenné – Kučín)“ na 
pozemkoch registra C KN parcela číslo 4939/3 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 
2992, 2967, 2959, 2958, 2898, 2844, 2793, 3767, 2716, 2708, 2691, 2675, 2668, 2562, 2555, 
2547, 2541, 2532, 2504 katastrálne územie Humenné, na pozemkoch registra C KN parcela 
číslo 673/3, 674, 1827/5, 1827/4, 2076/2, 2078, 1837, 1844, 2053, 2052/1, 1842, 1843 a na 
pozemkoch registra E KN parcela číslo 1341/3, 1341/1, 1340/1, 1339/1, 1338/1, 1337/1, 
1336/1, 1686/2, 1687, 654 katastrálne územie Strážske, na pozemkoch registra C KN 
parcela číslo 1320/1, 1314/2, 1378/2, 1380/2 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 
333/2, 333/1, 332/14, 332/11, 332/7, 332/3, 326, 320/19, 320/16, 320/11, 320/7, 320/2, 318/3, 
318/7, 312/7, 309/8, 302, 304, 259/2, 258/2, 258/1, 250/2, 250/1, 234/1, 237/2, 244/1 
katastrálne územie Nižný Hrabovec, na pozemkoch registra E KN parcela číslo 747, 743, 
740, 737/2, 735 katastrálne územie Kučín, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie č. 
R2019/002494/63 zo dňa 18.06.2019 o umiestení predmetnej stavby Mestom strážske. 
Členenie stavby do stavebných objektov a prevádzkových súborov: 
SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody 01 

- Úsek 01 – VN vedenie – montáž 
- Úsek 02 – VN vedenie – demontáž 
- Úsek 03 – VN kábel – montáž  

Stavba navrhovaného vedenia VN 730 pozostáva z týchto častí: 
Výstavba nového vzdušného vedenia z ES Humenné po p.b.21 – z Elektrickej stanice 
Humenné bude vyvedené nové vzdušné vedenie vodičom typu 3xAMO 120, ktoré bude 
označené ako VN 730. Napojené bude novým káblovým vedením s káblom typu 
3xNA2XS2Y 1x150 z poľa AJ04 v budove rozvodne 22 kV. Vzdušné vedenie bude viesť 
v navrhovanej trase z podperného bodu č.1 väčšinou cez polia na navrhovaný p.b.21. Od tohto 
bodu bude VN730 sieť viesť v spoločnej trase s vedením VN269 (úprava tohto vedenia bude 
spracovaná v ďalšom stupni dokumentácie). Trasa je vyznačená na výkrese č.2. 
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Uloženie zemného káblového vedenia medzi p.b.24 v meste Strážske po nový oceľový stožiar 
č.25 v katastri obce Nižný Hrabovec. Nové vzdušné vedenie s vodičmi typu 3x110-AL1/22-
ST1A medzi p.b.25. Trasa vedení je vyznačená na výkrese č.3 
Výstavba nového vzdušného vedenia medzi p.b. č.25v katastri obce Nižný Hrabovec a p.b. 
č.58 pri obci Kučín. Nové vzdušné vedenie s vodičmi typu 3x110-AL1/22-ST1A prepojí 
p.b.25 a podperným bodom vedenia č.224 p.b.58 (toto vedenie pokračuje ďalej smerom na 
Hencovce). Trasa vedenia je vyznačená na výkresoch č.4 a 5. 
Názov kapacít a merné jednotky: 

- VN: 3xAMO 120 – 1923 m 
- 3x110-AL1/22-ST1A – 3565 m 
- 3x20 NA2XS2Y 1x150 – 3055 m 

 
Stavba sa povoľuje za týchto podmienok: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným konaním, 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Marek 
Guman - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice. Prípadné 
zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, 
zodpovedá stavebník. 

3. Pred začatím zemných prác zabezpečiť presné vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia 
všetkých inžinierskych sieti priamo na povrchu terénu. 

4. Podľa § 39b ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa od povolenia terénnych 
úprav. 

5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                              
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľský na základe výberového konania. Stavebník je 
povinný podľa ust. § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení 
výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho názov a adresu (sídlo) 
stavebnému úradu. 

7. Stavba bude dokončená do 31.03.2023. 
8. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43 písm. d stavebného zákona, upravujúce 

požiadavky na uskutočňovanie stavby. 
9. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43 písm. i ods. 3 stavebného 

zákona. 
10. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods. 3 písm. h stavebného 

zákona. 
11. Na uskutočňovanie možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov vhodné na použitie v stavbe na zmýšľaný účel v zmysle § 43 písm. f stavebného 
zákona. 

12. Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí č. R2019/002494/63 zo dňa 18.06.2019 
o umiestení predmetnej stavby vydané Mestom Strážske. 

13. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č.368447/2019/18.06.2019  zo dňa 26.06.2019 
vydané VSD, a.s. Michalovce. 

14. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu nasledovne: 
„Stavba povolená“ s uvedením názvu stavby, meno stavebníka, kto bude stavbu 
uskutočňovať, kto pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou zodpovedá za odborné vedenie 
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a uskutočňovanie stavby alebo za odborný dozor, ktorý orgán stavbu povolil, kedy a pod 
akým číslom. 

15. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie 
povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí. 

 
Námietky účastníkov konania: neboli vznesené 

 

 
O d ô v o d n e n i e: 

 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice dňa 27.09.2019 

podala na tunajší stavebný úrad žiadosť o žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Zriadenie 
vedenia VN V-730 (Humenné – Kučín)“ na pozemkoch registra C KN parcela číslo 4939/3 
a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 2992, 2967, 2959, 2958, 2898, 2844, 2793, 3767, 
2716, 2708, 2691, 2675, 2668, 2562, 2555, 2547, 2541, 2532, 2504 katastrálne územie 
Humenné, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 673/3, 674, 1827/5, 1827/4, 2076/2, 
2078, 1837, 1844, 2053, 2052/1, 1842, 1843 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 
1341/3, 1341/1, 1340/1, 1339/1, 1338/1, 1337/1, 1336/1, 1686/2, 1687, 654 katastrálne 
územie Strážske, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 1320/1, 1314/2, 1378/2, 1380/2 
a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 333/2, 333/1, 332/14, 332/11, 332/7, 332/3, 326, 
320/19, 320/16, 320/11, 320/7, 320/2, 318/3, 318/7, 312/7, 309/8, 302, 304, 259/2, 258/2, 
258/1, 250/2, 250/1, 234/1, 237/2, 244/1 katastrálne územie Nižný Hrabovec, na 
pozemkoch registra E KN parcela číslo 747, 743, 740, 737/2, 735 katastrálne územie Kučín, 
pre ktorú bolo vydané rozhodnutie č. R2019/002494/63 zo dňa 18.06.2019 o umiestení 
predmetnej stavby Mestom strážske. 
K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené: 
- projektová dokumentácia  
- doklady,  ktorými  sa  preukazuje  vlastnícke  alebo  iné  právo k pozemku 
- kópie katastrálnych máp 
- rozhodnutie č. R2019/002494/63 zo dňa 18.06.2019 o umiestení predmetnej stavby 

vydané Mestom strážske 
- poverenie 
- doklad o zaplatení správneho poplatku 
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,  súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obcí, ktoré boli priložené k návrhu na vydanie rozhodnutia č. 
R2019/002494/63 zo dňa 18.06.2019 o umiestení predmetnej stavby Mestom strážske 

 
 

Oznámením zo dňa 28.10.2019  stavebný úrad verejnou vyhláškou oznámil začatie 
stavebného konania líniovej stavby podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.11.2019. Taktiež ich upozornil, že svoje námietky 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

 
Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo doplnené stanovisko 

č.CPPO-OTS-2019/000007-1242 zo dňa 12.11.2019 vydané Ministerstvom vnútra SR, 
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centrom podpory Prešov, oddelením telekomunikačných služieb a ďalej bolo zistené, že je 
potrebné doplniť chýbajúce vyjadrenie od Slovenského pozemkového fondu. 

 
Dňa 16.01.2020 bolo tunajšiemu stavebnému úradu doručené vyjadrenie č. SPFZ003011/2020 

zo dňa 10.01.2020 vydané Slovenským pozemkovým fondom, Regionálnym odborom v Humennom. 
  
Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné 

ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a násl., vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické 
normy. 

 
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
 
Pripomienky, požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli zohľadnené 

v podmienkach tohto rozhodnutia 
 
Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, 

stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
      

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
platí tri roky odo dňa doručenia nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak 
v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto 
rozhodnutím. 

 
Predmetný úkon je spoplatňovaný  podľa položky č. 60 písm. g) zákona č.145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 400,00 €. 
 

P o u č e n i e: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Okresný úrad v Košiciach, odbor 
výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na Mesto Strážske v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Vladimír Dunajčák  
                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
Vybavuje : Ing. Ján Rohaľ 
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Doručí sa: 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice  
Ing. Marek Guman - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, projektant 
Mesto Strážske , Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske 
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 
Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Obecný úrad č.407 
Obec Kučín, 094 21 Obecný úrad č.77 
SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
vlastníci predmetných nehnuteľností k.ú Strážske 
Na vedomie:  
Okresný úrad Humenné, OSaŽP, Kukorelliho 1, 066 28 Humenné 
Okresný úrad Humenné, OCDaPK, Kukorelliho 1, 066 28 Humenné 
Okresný úrad Prešov, OCDaPK, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
Správa a údržba ciest PSK, Mierová 5139, 066 01 Humenné 
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
MV SR, centrum podpory Prešov, OTS, Štúrova 7, 080 01 Prešov 
Okresný úrad Vranov nad Topľou, OSaŽP, Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 
Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou 
Okresný úrad Vranov nad Topľou, OCDaPK, Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 
Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
Okresný úrad životného prostredia , Nám. Slobody 1, Michalovce 
Okresný úrad Michalovce, OCDaPK, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce 
Okresný úrad Košice, OCDaPK, Komenského 52, 041 26 Košice 
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice 
Úrad verejného zdravia SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
VVS, .a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
ŽSR, OR Košice, SEaE, Štefánikova 60, 041 50 Košice 
ŽSR, OR Košice, SOaZT, Tomášikova 27, 041 50 Košice 
ŽSR, OR Košice, SOZT, SMSaÚ KT, Kollárova 10, 041 50 Košice 
ŽSR, Správa majetku, OSM Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice 
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 
SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
SR - Lesy Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tel. č. – 056/6491431, fax – 056/6477275, e-mail – jan.rohal@strazske.sk 
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