v

OBEC POPROČ, zastúpená starostkou obce
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VEREJNÁ VYHLÄŠKA
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

V Poproči,

OCU-E-25/2020 Ing. Berníková/0911219020 dňa 16.3. 2020
Vec : Adriána Sureková, Banícka 4, Poproč
návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
ROZHODNUT E

Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, vzastúpení splnomocnenou
osobou Adriánou Surekovou, bytom v Poproči, Banícka 4, podala na príslušnom stavebnom
úrade dňa 27. 1. 2020 návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Preložka NN el.
nadzemného vedenia VSD a. s." na pozemkoch podľa predloženej dokumentáde
pre územné rozhodnutie navrhovanej líniovej stavby v kat. úz Poproč. Tymto dňom bolo

začaté územné konanie v predmetnej veci.

Začatie tohto kpnania bolo oznámené dňa 10. 2. 2020 verejnou vyhláškou vyvesenou
na úradnej tabuli dotknutej obce a toho istého dňa aj všetkým známym'účastníkom konania
a dotknutým orgánom; ústne prejednanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci sa
uskutočnilo dňa 9. 3. 2020.

Obec Poproč, zastúpená starostkou, ako prísluéný stavebný úrad podľa § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku /stavebný zákon/ vznení
neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská

uplatnené dotknutymi orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe týchto

skutočností podFa § 39 a/ stavebného zákona vydáva

rozhodnutie

o umiestnení stavby "Preložka NN el. nedzemného vedenia VSD a. s." na pozemkoch
v kat úz Poproč pre navrhovateľa a budúceho stavebníka VSD a. s., Mlynská 31, KoŠice,
tak ako je to zakreslené vsituačnom výkrese predloženej a odsúhlasenej projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutíe, vypracovanej vmáji 2019 spolocnosťoú
PCMOB s. r. o., so sídlom v Košiciach, Rosná 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto

rozhodnutia.

Pre využitie územia na daný účel sa určujú tieto podmienky :
1. Navrhovaná stavba v katastrálnom území obce Poproč rieši preložku existujúceho
nadzemného NN elektrického vedenia v obci Poproč v lokalite "Bane Rúfus" a s tým
súvisiaca výstavba nových elektrických zariadení, t. j. zriadenie káblových rozvoďov
NN el distribučnej siete VSD a. s. a NN prípojok vrátane napojenia odberných
elektrických zariadení v dotknutej lokalite.

2. Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie predmetnej stavby a pre jej realizáciu je
nevyhnutné dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach SPP
distribúcia a. s. 20 dňa 6. 5. 2019 pod č. pod č. TD/EX/0035/2019/Va azo dňa
6. 2. 2020 pod č. TD/NS/0096/2020A/a.
=& .-

n^
T

bA-

1

-^ 1

<=ť -ľffS'SS"--

n
1

-k-B ^

4,

WT

-str. 2 rozh. č. OCU-E-25/2020-

3. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné

prostrediezo dňa 22. 11. 2019 pod č. OU-KS-OSZP-2019/015389 v prfpade výrubu
stromov alebo kroviaije potrebné požiadať o súhlas príslušný správny orgán; taktiež
je nutné dbaťo to, aby pri stavebných prácach boli dodržiavané zásady všeobecnej
ochrany prirody a krajiny.

4. Zakazuje sa podFa § 13 zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom
mieste ako na mieste na to určenom, alebo zhodnotiť, príp. zneškodniť odpad inak,
ako vsúlade stýmto zákonom, tak ako je to uvedené vo vyjadrení zo dňa
18. 11.^ 2019 pod č. OU-KS-OSZP-2019/015519. Do doby použitia, resp. odvozu
do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku
stavebníka. DržiteF odpadu je povinný podľa § 14 horeuvedeného zákona odovzdať

odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podFa zákona o odpadoch

a dodržiavať jeho ustanovenia. Prebytočnú zeminu odovzdať do zhodnocovacieho
zariadenia alebo uložiť na legálnu skiádku, nie na miesto určené obcou.
Pri kolaudačnom konaní je potrebné predložiť doklad ospôsobe nakladania

^Jf^^^Lt^.ľh,TL^^Í^<^Z^Lk-n-ut^ľ^^?T?i-^?^ácl?.-_da^^^^^
predložením faktúr za zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadov Okresnému úradu
Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie.

5. Investor je ^ povinný _v rámci projekčných prác v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie a taktiež pri budúcej realizácii predmetnej stavby dodržaf" všetky
podmienky uvedené vo vyjadrení WS a. s. zo

dňa

3.

4.

2019

pod č. 30745/2019/lng.Ze. a vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu zo dňa
18. 2. 2020 pod č. SPFZ023522/2020 a SPFS69345/2020.

6. Nakoľko pri budúcej realizácii stavby dôjde k styku s telekomunikačnou sieťou

spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, podra vyjadrenia Slovak

Tel.SO!T a:. s;_B!^atJslava zo. dŕ?a 13~ ,11; 2019 Pod č- 6611931667 Je nevyhnutné

dodržať pri realizácii predmetnej stavby všetky podmienky uvedené v tomto
vyjadrení a taktiež Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto vyjadrenia.

Konštatuje sa^zev uzemnom konanineboli zo strany ucastm^^

orgánov predložené žiadne zásadné námietky k umiestneniu navrhovanej líniovej stavby.
Pripomienky k projektovej dokumentácii a k budúcej realizácii predmetnej líniovej stavby boli

zahrnuté do podmienok tohto územného rozhodnutia.

Totorozhodnutie poďa § 40 ods. 1 stavebného zákona vznení neskorších predpisov platí

?ľhTt^^"Íň^rLa/Í<?b-ľ^!Í^iíh?-,ľl^^?!aln-OSL!.ii .n^rÍ^-vš^.-?^t?-o?'L T.k. Íude v tejto

lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

ODÔVODNENIE:

Dna 27. 1. 2020 bol na príslusný stavebný úrad domčený návrh Východoslovenskej

distribučnej a. s., Mlynská 31, Košice, vzastúpení Adriánou Surekovou, bytom Banícka 4;
Poproč, na územné rozhodnutie stavby "Preložka NN el. nadzemného vedenia VSD a. s.",
umiestnenej na pozemkoch podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie tejto stavby v kat. úz Poproč. Týmto dňom bolo začaté územné konanie
v predmetnej veci.
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POYOruJúci or9án oznámil dňa1°; 2- 2020 začatie tohto správneho konania verejnou

:^==^5^naÄtab^otkn^obce a^otetéhodna^
^^3nl.^strHtom
konm do!knutymorgánom;Dňa 9- 3- 202°sa uskutočn"°
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vuvedenej veci.

It^lJ^I^TO^^aa^^^din^^šn^huľr^n^ean^rt^°^T11!iilí'^'^L?it^y^>>?^iÍ>^I
predpisov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá

^ám-starost"vostLozwotneprostredie.resP- že tymto htediskám "eodpomje:^

"?!nÍ J:)rostredi?. neohrozuie- pre územie vktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté

^c^Ítl<?Tr,nr^nT^vr1^' J^^<l(?^nLaJ^ái^"Ú^TT=no.--. .Plánovacia dokumentácia;

pri,s.lušnLspravn^°rgan.skonštatoval' že návrh Predmetnej stavby nie je v rozpore'stouto

dokumentáaou. P-Bdmetnastavba je stavbou vo.verejnom-záujmé vzmysle ^108; ods-2;

^^o^c^^^ls^om7^re^ u^^^^ ^^^níP^z^^b^ ^>^^PZ^aeno

dotknutý, vyvlastniť.

?J^5ľLllra^vJ3ri?.be_l?u,toŕ!to ,konania "ezistil dôvody ktoré by bránili vydaniu územného
.r?.h.?-^ľ^=r^-ľ?Írretnú,st^vb,UI preto bol° Potrebné rozhodnúť tak, áko sa to uvádza

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

pr<?!i-l?mut<LrozJlo,dnutiu možno Podra. §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

^flz^in nfe^TcľÍ-nt/?r^is^..+Lodi?' ^^i^?A1^-.^L0^ d?.^J?ho-.dc?r'u,ce?ia
"^PS.^rozhoSeJe.,freskúmaterne.súdom, P0 vyceTpani-riadneho
opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
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Ing. Iveta Komorová Hifovská
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