
 OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad, 
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce 

 
Č.j. S2020/211/SP                                                  Pavlovce nad Uhom 18.01.2021 
 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
 Obec Pavlovce nad Uhom v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, 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 a príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
zmien a doplnení, rozhodol podľa § 66, § 69 ods. 2, §140 stavebného zákona, § 10 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č.71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie  
stavebnom konaní  takto: 

p o v o ľ u j e  
 
stavebníkovi:  Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín ,                           
                         (IČO 00325821) 
 
líniovú stavbu: 
„Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“, 
 
druh a účel povoľovanej stavby:  
inžinierska líniová stavba  - miestne rozvody plynu (podľa § 43a, odst.3, písm.f 
stavebného zákona) 
 
na pozemku : líniová stavba k. ú. Stretava 
parc. C KN č. 548 (zast. plocha  a nádvoria), parc. E KN č. 1382/2                                  
(ostatná plocha), parc. E KN č. 1382/3 ( ostatná plocha ), parc. E KN č. 270/14 ( orná 
pôda), parc. C KN č. 49 ( zastavaná plocha a nádvoria ), parc. E KN č.                                  
1382/1 ( ostatná plocha) k. ú. Stretava 
 
Stavba je členená na stavebné objekty : 
SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu 
SO 02 – Pripojovacie plynovody pre desať odberných miest  
   
Stavba sa  povoľuje za týchto záväzných podmienok :  
1. Stavba bude uskutočnená v súlade s overeným projektom stavby, ktorý je súčasťou 
tohto rozhodnutia stavebného povolenia. Spracovateľom je Gabriel Fako, autorizovaný 
stavebný technik, reg. č. *18344*25*98* a Ing. Adriana Hajduová, autorizovaný stavebný 
inžinier,  reg. č. 6337*I4, ktorý zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Prípadné zmeny 
projektu stavby nemôžu byť urobené bez povolenia stavebného úradu. 
2. Stavba sa osadí polohovo podľa zakreslenia vo výkrese č. 5 – SITUÁCIA (zmena č.1 – 
05/2020, zmena č.2 – 09/2020), v mierke 1:500, ktorý je súčasťou overenej projektovej 
dokumentácie a to v zmysle Územného rozhodnutia, ktoré bolo vydané obcou Pavlovce 
nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom  pod č. S2020/148/UR 
dňa 26.10.2020 a nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2020. 
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3. Pri uskutočnení stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a 
požiarnej ochrany. 
4. Stavebník musí zabezpečiť komplexnosť stavby a dodržať príslušné technické predpisy 
a normy za účelom zabezpečenia základných požiadaviek na stavby v zmysle § 43d) a 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu podľa § 43e) stavebného zákona.  
5. Stavba bude dokončená v lehote 2 rokov od začiatku výstavby. 
6. Stavebník zabezpečí uskutočnenie stavby dodávateľsky, v súlade s § 44 ods.1 
stavebného zákona. Meno a adresu zhotoviteľa stavby určeného výberovým 
konaním oznámi stavebník podľa § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona 
stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania . 
7. Stavebník zabezpečí splnenie podmienok zo stanovísk dotknutých orgánov  :  

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce,  
P.O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – č. 46416/2020/O, zo dňa 27.04.2020 – v 
zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
dávame nasledovné vyjadrenie:  
1.  V zmysle zákona č. 442/2002 § 19 odst. 2 žiadame dodržať ochranné pásma 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácii. 
2.  V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. § 19 ods. 2 je pásmo ochrany vymedzené 
najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, 
alebo kanalizačného potrubia na obidve strany: 
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 
- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
3.  Pri realizácii stavby žiadame dodržať požiadavky STN 73 6005 - Priestorová úprava 
vedení technického vybavenia. 
4.  Pred začatím prác je investor povinný požiadať v dostatočnom predstihu VVS, a.s., 
Závod Michalovce o presné vytýčenie verejného vodovodu v teréne. Kontaktná o soba: 
Marcel Čižmár, č.t. 056/6810501 , zakaznik@vodarne. eu. 
5.   Plynovod a prípojky nesmú byt' umiestnené nad vodovodným potrubím. 
6.  V prípade odkrytia vodovodného potrubia alebo prác v jeho blízkosti, žiadame prizvať 
zástupcu VVS a.s. Závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená zápisom do 
stavebného denníka. 
7. Žiadame rešpektovať existujúce armatúry (poklopy zasúvadiel, hydranty, uzatváracie 
ventily, šachty) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods.4 zákona č. 
442/2002 Z.z.). 
8.    Ak počas realizácie stavby dôjde k poruche na existujúcom vodovodnom potrubí, 
vrátane prípojok, bude zvýšené náklady na opravu a ich uvedenie do pôvodného stavu 
znášať investor stavby. 
9.   V prípade križovania navrhovaného plynovodu a plynových prípojok s existujúcim 
verejným vodovodom žiadame v mieste kríženia tento plynovod uložiť do chráničky a pred 
zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu VVS, a.s., Závod Michalovce. 
10. Začatie prác v obci Stretava požadujeme oznámiť na VVS, a.s., Závod Michalovce, 
Hviezdoslavova 50, Michalovce. 
11.  Doporučujeme  v záujmovej lokalite overiť vodovodné prípojky vo vlastníctve 
majiteľov nehnuteľností. O ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. 
12.  Po realizácií prác žiadame doložiť porealizačné zameranie rekonštruovaných 
plynovodov (MICROSTATION.DGN). 

 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice – č.   
7502/2020 zo dňa 19.05.2020 – vyjadrenie - VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok 
nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky. 
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V záujmovej lokalite sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s. 
Upozorňujeme na existenciu elektro rozvodných zariadení VSD, a.s. nachádzajúcich  sa 
v záujmovej lokalite - nadzemné VN 22 kV el. vedenie, NN 1 kV el. vedenie a trafostanicu 
T50456-0002 Stretava. Ich priebehy a umiestnenie sú zrejmé z priloženej situácie. 
Vo vzťahu k týmto el. vedeniam a trafostanici nachádzajúcim sa v záujmovej lokalite 
žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a 
zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii výstavby plynovodu nedošlo k ohrozeniu 
bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
el. zariadení. 
O vypnutie el. zariadení a zabezpečenie pracoviska je nutné požiadať v dostatočnom 
predstihu formou objednávky PDS, odbor Prevádzka sietí Východ (tel. d. 055/610 1705). 
Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných 
predpisov zodpovedný projektant stavby. 
Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby 
a odborný stavebný dozor. 
V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných 
predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej 
stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, 
a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a 
zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a 
zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby. 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce – č. OU-MI-OCDPK-2020/009414-002, zo dňa 
27.04.2020 – stanovisko - z dôvodu križovania cesty II. triedy – II/555 v obci Stretava, pre 
žiadateľa Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín, vydáva nasledovné 
stanovisko:   tunajší orgán štátnej správy nemá námietky k predmetnej stavbe za 
podmienok: 
1. V prípade podzemných prác, pred ich realizáciou je potrebné zabezpečiť vytýčenie 
všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou stavbou a 
zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov 
dotknutých organizácií.  
2. Predmetná stavba sa dotýka cesty II. triedy – II/555.  
3. Pri realizácií prác sa nesmie na cestnom telese skladovať stavebný ani iný materiál.  
4. Ak dôjde ku kríženiu predmetnej cesty v intraviláne je potrebné požiadať tunajší cestný 
správny orgán, pred realizáciou predmetných prác, podľa § 8 cestného zákona o 
povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.  
5. Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme cesty II. triedy – II/555 je 
potrebné podľa § 11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo 
zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. triedy. Podľa § 15 ods. 3 
písm. c) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
- cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po 
oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy, na 
smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.  
6. Ak dôjde ku kríženiu predmetnej cesty v extraviláne je potrebné taktiež požiadať tunajší 
cestný správny orgán, pred realizáciou predmetných prác, podľa § 8 cestného zákona o 
povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.  
7. V prípade obmedzenia premávky na predmetnej komunikácii je stavebník povinný 
požiadať podľa § 7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie, poprípade 
určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona. 
8. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo  
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zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach, Okresný dopravný 
inšpektorát v Michalovciach, Oddelenie výkonu služby, Jána Hollého 46, 071 01 
Michalovce – č. ORPZ-MI-ODII-27-078/2020, zo dňa 22.04.2020 – podľa ustanovenia § 
140 písm. b) zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku s 
realizáciou stavby - „záväzne súhlasí “ po splnení podmienok: 
- v prípade obmedzenia cestnej premávky predložiť projektovú dokumentáciu dočasného 
dopravného značenia počas výstavby spracovanú projektantom s odbornou 
spôsobilost'ou v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení 
- Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje pripomienok pri zmenách v projektovej 
dokumentácií 

 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – č. 6612010497, zo dňa 
21.10.2020 – nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky 
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník 
povinný rešpektovať nasledovné: 
1. 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. 
2. 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. 
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 Slovak 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 Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ing. Ladislav Mikloš, 
ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
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8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne  káblové 
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: https://www .telekom.sk/vyjadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 
12. 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 Slovak Telekom, a.s. 
13. 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. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. 
povinný zabezpečiť: 
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovak Telekom a.s. 
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) Iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s.r.o., 
spojstavOVspojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže 
nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, Že zabezpečí: 
  Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené 
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu  
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terénu 
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje) 
  Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
   Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
   Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 
0800123777 
  Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 

 SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – č.  
TD/NS/0412/2020/Uh zo dňa 01.10.2020 – vyjadrenie - SÚHLASÍ s vydaním stavebného 
povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich 
podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) 
a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto 
podmienky môže mat' za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom, 
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 
objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 
iných činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 
všetkých existujúcich podzemných vedení, 
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby), 
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najme 
TPP 702 01, TPP 702 02, 
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel.č. +421 55 242 
5510) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme  
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plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam 
v zmysle uvedených predpisov a noriem, 
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vydanie technických podmienok pre 
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000450918, 
- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dni pred začatím stavby písomne 
oznámiť SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 
825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod., 
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné 
ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby, 
TECHNICKÉ PODMIENKY: 
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 
každú stranu od obrysu nizkotlakého (ďalej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej 
ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého 
(ďalej ako ,,VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských 
zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou 
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj 
bezvýkopové technológie, 
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby 
pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala 
iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného 
zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D, 
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v 
čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi 
SPP-D, 
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 
tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 
výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky 
SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 
zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- k napusteniu plynu do plynovodu po prepoji môže dôjsť až po vydaní právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 
správa v odpadovom hospodárstve, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce č. OU-
MI-OSZP-2020/009339-002, zo dňa 23.04.2020 – vyjadrenie - S vydaním územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami : 
1. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude nakladať 
v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
2. Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len 
osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov v odpadovom hospodárstve a tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 2 - 3 
vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a pri  
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kolaudácii.  
3. Investor a dodávateľ sú povinní primerane rešpektovať ustanovenia § 14 a § 77 zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  
4. Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali ponechané 
žiadne odpady z predmetnej stavby.  
5. Investor zabezpečí, aby odpady, nepochádzajúce z predmetnej stavby, nájdené v rámci 
stavby boli odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 
042 66 Košice č. ITU-2020/2020-4389, zo dňa 12.05.2020 – stanovisko – stavba sa  
dotýka práv a právom chránených záujmov správcu dotknutej pozemnej komunikácie 
II/555 stanovuje nasledovné podmienky: 
1. Križovanie cestného telesa cesty II/555, realizovať uložením potrubia min.1,5 m pod 
úrovňou nivelety vozovky a min. 1,0 m pod dnom odvodňovacej priekopy a poklopy 
plynových armatúr osadiť pod úrovňou nivelety vozovky tak, aby bola zabezpečená 
prietočnosť  samotnej odvodňovacej priekopy cestného telesa. 
2. Križovanie cesty II/555 plynovým potrubím riešiť kolmo na os cesty a to bezvýkopovou  
technológiou - pretláčaním v chráničke popod cestu, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka 
musí presahovať min, 1,0 m hranice dopravného priestoru. 
3. Štartovacie a cieľové jamy musia byt' umiestnené  za cestným telesom cesty II/555 (1 
m za vonkajšou krajnicou alebo za odvodňovacou priekopou) tak, aby nedošlo 
k poškodeniu cestného telesa a aby nebola ohrozená  stabilita pozemnej komunikácie a 
nedošlo k prípadnému zosuvu cesty, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce. 
4. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 
Zb. v platnom znení a platných STN 73 6102,73 6101,73 6110. 
5. Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhľade na cestu. 
6. Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada 
jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sieti o vyjadrenie a ich presné vytýčenie 
v teréne. 
7. Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať v korune cestnej komunikácie, každé 
znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na 
vlastné náklady. 
8. Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred 
možným úrazom účastníkov cestnej premávky. 
9. Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so Správou ciest 
KSK inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v 
pozemnej komunikácii na dobu počas uskutočňovania stavebných prác. Návrh 
inominátnej zmluvy bude stavebníkovi predložený na základe jeho podnetu. 
10. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky 
uvedené v inominátnej zmluve uzatvorenej podľa vyššie uvedeného bodu tohto 
vyjadrenia. 
11. Zmluva uzatvorená podľa bodu č.9 tohto stanoviska bude zároveň súhlasom so 
zvláštnym užívaním dotknutých ciest, za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
12. Po realizácií výkopových prác zabezpečiť spätnú úpravu okolitého terénu, vrátane 
cestného príslušenstva. V mieste zásahu do cestného telesa zabezpečiť prietočnosť 
odvodňovacej priekopy. 
13. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a jeho súčasti, v dôsledku 
stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v 
prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú 
dokumentáciu na opravu cesty v zmysle platných technických noriem a technických  
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predpisov, opravu vykonať na vlastné náklady. 
14. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese 
uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác. 
15. Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť 
minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: erika.husarova@scksk.sk  
alebo telefonicky č.t.: 0561642 53 35) 
16. Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na 
zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia trvalého 
a dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI 
Michalovce 

 Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,040 01 Košice č. KPUKE-
2020/8596-2/30858/PS,SB zo dňa 20.04.2020– záväzné stanovisko s požiadavkami :  
- Nemá námietky k umiestneniu stavby. 
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník 
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť 
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po 
dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým 
ústavom SAV. 

 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava -  č. 
SPFZ122123/2020, SPFS76240/2020 zo dňa 08.09.2020 – stanovisko - SPF Vám 
oznamuje, že súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podľa PD na pozemkoch SPF za 
podmienky: 
- stavebník bude mat' na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného 
rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri 
nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného 
bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného 
vedenia a uloženia stavby, 
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF, 
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 
náklady, 
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a 
žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF 
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s 
dotknutými pozemkami SPF, 
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s predmetným konaním vynaloží sú jeho 
vlastnými nákladovými položkami. 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 
01 Michalovce - č. OU-MI-OK R-2020/009390-2 zo dňa 27.04.2020 – záväzné stanovisko 
- súhlasí s realizáciou stavby s tým, že relizátor stavby sa bude riadiť zákonom Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek na stavby 
a o technických podmienkach zariadení  civilnej ochrany. 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 
správa ochrany prírody a krajiny, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - č. OU-MI-
OSZP-2020/009383-003, zo dňa 27.04.2020 – Na základe predloženej žiadosti Okresný 
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
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starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. a) a f) 
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych 
predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti podľa § 9 ods. 2 zákona o OPaK 
nasledujúce stanovisko : 
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami 
štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v území s 
prvým stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a 
zároveň nie je súčasťou území Natura 2000. 
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatujeme, že predložený projekt 
„SO 01 Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu“ sa nedotýka záujmov ochrany 
prírody a krajiny, tj. Realizáciou predloženého projektu nedôjde k významnému vplyvu na 
územie sústavy chránených území – NATURA 2000. 

 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice – ev. č. 
7165028327/40/20/GT/OS/R vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07, 
zo dňa 01.10.2020 – odborné stanovisko :  
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení je v súlade 
s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších  predpisov, STN EN 
12327:2013, STN EN 12007-1,2:2013 a TPP 702 01. 
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a 
posudzovaní zariadenia nedôjde  k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného 
zariadenia 
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené. 
- Zariadenie (Bg - plynovod z PE) môže byť prevádzkované len na základe vykonanej 
úradnej skúšky. 
- TÜV SUD Slovakia s.r.o. ako oprávnená právnická osoba môže túto úradnú skušku 
vykonať. 
 
8. K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány a účastníci konania bez podmienok : 

 Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 
príslušný orgán štátnej správy, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce – 
Rozhodnutie č.  OU-MI-OSZP-2020/011075-017 zo dňa 20.07.2020 podľa § 5 ods.1 
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 
písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a 
podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na 
základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Rozšírenie distribučnej siete 
plynovodu Stretava – ul. Rómska“, ktorý predložil navrhovateľ Obec Stretava, Nad 
Laborcom 12, 072 13 Palín, IČO: 00 325 821, po ukončení zisťovacieho konania toto 
rozhodnutie:  
Návrh navrhovateľa Obec Stretava, Nad Laborcom 12, 072 13 Palín, IČO: 00 325 821 k 
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie distribučnej siete plynovodu 
Stretava – ul. Rómska“  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné 
požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. 
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 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa 
Kráľa 21, 071 01 Michalovce -  č. ORHZ–MI2–2020/000194–002 zo dňa 28.04.2020 – 
súhlasí bez pripomienok . 

 Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava -  č. 3-6493/OSP/2020/KP zo dňa 
21.07.2020 – Spoločnosť, ako prevádzkovateľ siete nemá námietky, upozorňujeme však 
na povinnosť dodržať zákonné podmienky, a to vyžiadanie si záväzného stanoviska OBÚ 
v Košiciach.  

 Obvodný banský úrad v Košiciach , Timonova 23, 040 01 Košice -  č. 1295-
3295/2020 zo dňa 22.12.2020 –  V zmysle vyjadrenia organizácie č. 3-6493/OSP/2020/KP 
z 21.7.2020 (Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava), nakoľko predmetná stavba 
nezasahuje do oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia organizácie, ani do nej 
nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma, organizácia nemá pripomienky k 
predmetnej stavbe. 
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti úrad, ako vecne a miestne príslušný dotknutý 
správny orgán podľa § 41 ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a § 1 písm. c) 
vyhlášky MH SR 146/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných 
banských úradov v znení vyhlášky MH SR č. 313/2020 Z.z. a podľa § 19 zákona č. 
44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. 

 SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice - č. 200421-0685 zo dňa 24.04.2020 – 
vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú ESK v majetku/správe SITEL 
s.r.o.. 

 GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce - č. Ge20200005 zo dňa 
07.05.2020 – V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné 
inžinierske siete vo vlastníctve GeCom, s.r.o.. K danej stavbe nemáme žiadne námietky. 

 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - vyjadrenie zo dňa 
23.04.2020 – V danej lokalite sa nachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 
Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácií nemáme pripomienky. S vydaním 
ÚR – SP súhlasíme.  

 Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1,040 01 
Košice – vyjadrenie č. KE-1674/2020 zo dňa 17.08.2020 – Nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava. 
 
9. Požiadavky na urbanistické, architektonické a komplexné riešenie stavby. 
Predmetom projektu je rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu v obci Stretava pre 
výstavbu pripojovacích plynovodov pre rodinné domy v rómskej osade.  
 
Stavba je členená na stavebné objekty : 
SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu 
SO 02 – Pripojovacie plynovody pre desať odberných miest 
 
SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu 
Na existujúci STL distribučný plynovod DN 80 z oceľového materiálu (ID131521), 
s prevádzkovým pretlakom plynu max. 100 kPa sa na parcele č. C-KN 548, kat. úz. 
Stretava, napojí navrhovaný STL distribučný plynovod z potrubia PE100 d90x5,2 SDR 
17,6, p=100 kPa, s celkovou dĺžkou 439,2 m. Napojenie na jestvujúci plynovod bude 
balónovaním s obtokom, pomocou uzatváracieho systému RVB 2010-F1, ktorý umožňuje 
uzatvorenie potrubia pod tlakom, bez úniku média. Navrhovaný obtok PE d63x5,8, SDR11 
bude vedený v zelenom páse. Odstávková balónovacia súprava bude DN80. Po inštalácii  
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odstávkových vodných balónovacích súprav FASTRA a po odplynení a prepláchnutí 
odstavenej časti plynovodu dusíkom bude vykonaný výrez potrubia v min. vzdialenosti 2 
m od odstávkových zariadení. Pripojenie balónovacej súpravy k potrubiu je cez príslušné 
tvarovky. Prevádzkové tlaky uzatváracieho potrubia sú rozdielne podľa dimenzie potrubia 
a počtu nasadených uzatváracích telies: 
Počet uzatváracích telies (nasadených komôr) na každej strane uzávierky: 
a) 1 teleso DN ≤ 150 a uzatváraný tlak ≤ 3 kPa 
b) 2 telesá za sebou pri prekročení ktoréhokoľvek vyššie uvedeného ukazovateľa 
Maximálne uzatváracie tlaky pri použití 2 uzatváracích telies za sebou pri DN 65 – DN 100 
je max. 300kPa. 
Technologický postup spracuje dodávateľ stavby v súlade s platnými STN a TPP a 
následne ho prerokuje a odsúhlasí s prevádzkovateľom siete SPP-distribúcia, a.s.. 
Potrubie vedené pod komunikáciami sa uloží do chráničiek z PE potrubia d160x9,1, dĺžky 
6,5 m a 11m. Konce chráničiek sa utesnia tesniacimi manžetami. Na vyššie položených 
koncoch chráničiek sa umiestnia čuchačky z PE potrubia d32x3,0 a vyvedú sa nad terén 
do poklopov. Potrubie vedené pod rigolom a pod odvodňovacím kanálom sa uloží do 
ochrannej rúrky PE d160x9,1, dĺžky 3,5m a 9,5m. Koniec plynovodu sa vo vzdialenosti 
437 m od bodu napojenia na existujúci plynovod ukončí elektrotvarovkovým klenutým 
dnom typ MV d90. Na konci navrhovaného plynovodu a v miestach lomov sa na terén 
osadia orientačné stĺpiky. Na vyhľadávanie trasy plynovodu bude na potrubie pripevnený 
signalizačný medený vodič s prierezom 4 mm2 s izoláciou do zeme. 
Po uložení potrubia na dno ryhy (pred zasypaním) musí byť prevedené geodetické 
zameranie skutočného prevedenia plynovodu. V geodetickom zameraní musia byť 
zamerané všetky inžinierske siete, ktoré boli pri výstavbe odokryté, alebo sa nachádzajú v 
ochrannom pásme plynovodu. 
Podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR je plynové zariadenie – distribučný plynovod 
vyhotovený z PE rúr zaradený do skupiny IV/B/g – rozvod plynu so vstupným pretlakom 
do 0,4 MPa. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia. 
Technické údaje rozšírenia distribučnej siete 
Parametre plynu     : zemný plyn naftový 
výhrevnosť      : 9,676 kWh/Nm3 
dimenzia      : d90x5,2 
materiál      : PE-100, SDR 17,6 
prevádzkový tlak plynu    : STL 100,0 kPa 
celk. dĺžka rozšírenia distribuč. siete  : 439,2 m 
maximálna hodinová spotreba plynu  : 36,00 Nm3/hod 
predpokladaná ročná spotreba plynu  : 18 000 Nm3/rok 
 

SO 02 – Pripojovacie plynovody pre desať odberných miest  
Na navrhovaný STL distribučný plynovod sa napojí pripojovací plynovod k jednotlivým 
rodinným domom, ktorý bude uložený do chráničky z PE pod miestnou komunikáciou. 
Celková dĺžka pripojovacích  plynovodov je  68,6 m + 22 m zvislé časti = 90,6 m 
Každý pripojovací plynovod sa napojí na STL distribučný plynovod pomocou prípojkovej 
navŕtavacej armatúry s extra dlhou odbočkou typ DAA d90/32, za ktorou sa osadí objímka 
MB d32. Pripojovacie plynovody sú navrhnuté z potrubia PE d32x3,0 SDR 11. 
Každý pripojovací plynovod sa pod cestou uloží do chráničky z PE potrubia d63x5,8. 
Konce chráničky sa utesnia tesniacou manžetou. Vyústenie pripojovacích plynovodov 
bude na hranici verejného a súkromného pozemku, na verejne prístupnom mieste tak, 
aby pri pripájaní žiadateľov nebola potrebná žiadna úprava pripojovacieho plynovodu.  



strana 13 k č.j. S2020/211/SP 
 
Nad terén potrubia vystupujú v ochrannej rúrke DN50, kde sa osadia prechodky plast/oceľ 
s vonkajším závitom typ USTN d32/1“ a pripojovacie plynovody budú ukončené hlavnými 
uzávermi plynu – guľovými kohútmi plynovými závitovými DN25 v plastových skrinkách. 
 
Technické údaje 
Parametre plynu     : zemný plyn naftový 
výhrevnosť      : 9,676 kWh/Nm3 
počet odberných miest    : 10 
dimenzia      : d32x3,0 
materiál      : HDPE 100, SDR 11 
prevádzkový tlak plynu    : STL 100,0 kPa 
celk. dĺžka pripoj. plynovodov   : 68,6 m + 22 m zvislé časti = 90,6 m 
celk. max. hod. spotreba plynu   : 10 x 3,6 Nm3/hod = 36,00 Nm3/hod 
celk.predpoklad. ročná spotreba plynu  : 10 x 1 800 Nm3/hod = 18 000 Nm3/rok 
 
10. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade verejného záujmu ďalšie 
povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia. 
11. Stavebník je podľa § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho 
stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 
nazerať do dokumentácie stavby, utvárať  predpoklady  pre výkon dohľadu a bezodkladne 
ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú  bezpečnosť stavby, životy a 
zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody. 
12. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby jej vytýčenie v súlade s § 75 ods.1  
stavebného zákona fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 45 ods.1 písm. c) 
stavebného zákona. Vytýčenie stavby sa vykoná podľa § 75 ods.3 stavebného zákona v 
súlade so stavebným povolením.  
13.      Dokončenú stavbu možno podľa § 76 ods.1 stavebného zákona užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník v súlade s ustanovením § 79 ods.2 
stavebného zákona podá písomný návrh na kolaudáciu stavby na príslušný stavebný 
úrad. Ku kolaudácii stavby stavebník doloží doklady o overení vhodných stavebných 
vlastností výrobkov v zmysle zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov, doklady o vytýčení priestorovej polohy stavebných objektov stavby, 
doklady o zneškodnení odpadov, doklady určené v podmienkach tohto stavebného 
povolenia a doklady vyplývajúce z platných právnych noriem a predpisov. 

 
Účastníci konania v stavebnom konaní nevzniesli námietky. 
Pripomienkam a požiadavkám dotknutých orgánov sa vyhovuje v podmienkach tohto 
rozhodnutia.   
Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overený projekt stavby.  

 
O D Ô V O D N E N I E 

 
Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín , (IČO 00325821), podal 
stavebnému úradu dňa 15.12.2020 žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby 
„Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava  – ul. Rómska“, 
K žiadosti o stavebné povolenie stavebník doložil: 
a) projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v rozsahu textová a výkresová časť. 
b) určenie stavebného úradu č. OU-KE-OVBP2-2020/025310-002 zo dňa 22.04.2020 od   
    Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26   
    Košice 
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c) List vlastníctva č. 384 (parc. C KN č.49, č. 548) v elektronickej podobe D com 
    List vlastníctva č. 702 (parc. E KN č.1382/2) v elektronickej podobe D com 
    Kópiu katastrálnej mapy na parc. č. 49,548 k.ú. Stretava (č. zák. 168676/2020 zo dňa   
    14.12.2020)   
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy: 

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce, P.O. 
Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – č. 46416/2020/O, zo dňa 27.04.2020 

 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice – č. 7502/2020 zo 
dňa 19.05.2020 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce – č. OU-MI-OCDPK-2020/009414-002, zo 
dňa 27.04.2020 

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach, Okresný dopravný 
inšpektorát v Michalovciach, Oddelenie výkonu služby, Jána Hollého 46, 071 01 
Michalovce – č. ORPZ-MI-ODII-27-078/2020, zo dňa 22.04.2020 

 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – č. 6612010497, zo dňa 
21.10.2020 

 SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – č. TD/NS/0412/2020/Uh 
zo dňa 01.10.2020 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v 
odpadovom hospodárstve, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce č. OU-MI-OSZP-
2020/009339-002, zo dňa 23.04.2020 

 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 
Košice č. ITU-2020/2020-4389, zo dňa 12.05.2020 

 Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,040 01 Košice č. KPUKE-2020/8596-
2/30858/PS,SB zo dňa 20.04.2020 

 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava -  č. SPFZ122123/2020, 
SPFS76240/2020 zo dňa 08.09.2020 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 
Michalovce - č. OU-MI-OK R-2020/009390-2 zo dňa 27.04.2020 

 Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
ochrany prírody a krajiny, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - č. OU-MI-OSZP-
2020/009383-003, zo dňa 27.04.2020 

 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice – ev. č. 
7165028327/40/20/GT/OS/R vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-
07, zo dňa 01.10.2020 

 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Panenská 4, 811 03 Bratislava, - 
stanovisko zo  dňa 09.09.2020 

 Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce – Rozhodnutie č.  OU-MI-
OSZP-2020/011075-017 zo dňa 20.07.2020 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 
21, 071 01 Michalovce -  č. ORHZ–MI2–2020/000194–002 zo dňa 28.04.2020 

 Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava -  č. 3-6493/OSP/2020/KP zo dňa 
21.07.2020 

 Obvodný banský úrad v Košiciach , Timonova 23, 040 01 Košice -  č. 1295-3295/2020 
zo dňa 22.12.2020 

 SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice - č. 200421-0685 zo dňa 24.04.2020 

 GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce - č. Ge20200005 zo dňa  
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       07.05.2020 

 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - vyjadrenie zo dňa 23.04.2020 

  Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1,040 01 Košice 
 

 Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámením č.j. S2020/211/OZN  zo 
dňa 17.12.2020 oznámil v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom a 
v súlade s § 61 ods.4 stavebného zákona upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov 
konania, že podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov, že dňa 15.12.2020 začalo stavebné konanie o povolenie 
stavby.  
 Pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v súlade s § 61 ods.2 a  § 142h stavebného 
zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože ich vykonanie s 
ohľadom na vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, nie je 
nevyhnutné. Súčasne určil a upozornil účastníkov konania, že podľa § 61 ods.3 
stavebného zákona môžu svoje námietky uplatniť na stavebnom úrade najneskôr do 7 
pracovných dní od doručenia oznámenia, a že na neskoršie podané námietky 
neprihliadne. Dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 61 ods.6 stavebného zákona 
upovedomil, že sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
svoje námietky uplatniť  účastníci konania, inak sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska 
nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň účastníkom konania a dotknutým orgánom 
oznámil miesto kde a čas, v ktorom môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť. 
 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Pavlovce nad Uhom, 
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom  pod č. S2020/148/UR dňa 
26.10.2020 a nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2020. 
 
 Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach  § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, 
v spojení s ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona  a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti  
o  životné  prostredie a jednotnej  technickej politiky dospel k záveru, že stavba nie je v 
rozpore so schváleným ÚPN Obce Stretava, ani s týmito záujmami. Potvrdili to i súhlasné 
stanoviska dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných 
predpisov. 
 
 Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  
 Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov boli 
súhlasné, ich pripomienky a požiadavky sú súčasťou podmienok tohto rozhodnutia. 

 
 Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné 
ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a násl., vyhlášky č.453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie     
súvisiace predpisy a technické normy. Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky 
vydania stavebného povolenia stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
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Stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stratí platnosť, ak sa so 
stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba 
nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

 
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho 
noviel a doplnkov sa nevyrubuje, navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) oslobodený od 
platenia správnych poplatkov. 
 
Toto Stavebné povolenie – rozhodnutie sa podľa § 69 ods.2 stavebného zákona 
oznamuje verejnou vyhláškou účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva 
alebo iné práva k pozemkom na ktorých je osadená líniová stavba a vlastníkom 
susedných pozemkov v k.ú. Stretava . Bude v súlade s § 26 ods.2 správneho poriadku  
zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní  v obciach Stretava, Pavlovce 
nad Uhom a na internetovej stránke obcí v sekcií úradná tabuľa. Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia oznámenia.    
 
 

P O U Č E N I E 
 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
Odvolanie sa podáva na obec – Obec Pavlovce nad Uhom, Obecný úrad, Kostolné 
námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom.  
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
 
 
 
        
        ................................ 
            Anton Kocela 
                                                                                          starosta obce 
 
(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov) 

 
 
 
Príloha pre stavebníka : 2x overená projektová dokumentácia 
 

 

Doručuje sa: 
Účastníci konania , známy a neznámi vlastníci susedných pozemkov – doručuje sa 
verejnou vyhláškou 
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Na vedomie : 
1. Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín 
2. Ján Kulík, Stretava 172, 072 13 Palín 
3. Ján Komárik, Stretava 108, 072 13 Palín 
4. Ivan Ferko, Stretava 212, 072 13 Palín 
5. Ingrid Ferková, Stretava 212, 072 13 Palín 
6. Ing. Adriana Hajduová, Konečná 3556/3, 071 01 Michalovce – projektant 
7. Gabriel Fako, Jasenov 65, 073 01 Jasenov – projektant 
8. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Michalovce, Špitálska 10, 071 01 Michalovce 
9. Židovská náboženská obec, Zvonárska 130/5, 040 01 Košice – Staré Mesto  
10. ORHaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
11. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice 
12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice 
13. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
16. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 

01 Michalovce 
17. GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce 
18. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
19. OR PZ, ODI Michalovce, okresný dopravný inšpektorát, J Hollého 46, 071 01 Michalovce 
20. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 
     –  Ochrana krajiny a prírody  
     –  Štátna vodná správa 
     –  Štátna správa odpadové hospodárstva 
     –  Štátna správa ochrany ovzdušia 
21. Východoslovenská  distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
22. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50,  071 01 

Michalovce 
23. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
24. Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia , Námestie slobody 1, Michalovce 
25. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
26. Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice 
27. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice 
28. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 07214 Pavlovce nad Uhom – spis 
 
 
 
 
 
 

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky 

 
 
 
 
 
     Vyvesené dňa .........................                                                                          Zvesené dňa ......................... 
 
 
 
 
 
 
 

…............................................................... 
pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby 

 


