
Obec Žehňa 
 

Žehňa č. 151 082 06 Žehňa 
Číslo: SÚ-S/8766/130405/2022-Ko/141 V Prešove dňa: 13.07.2022 

 
Vec: Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91  Košice – 

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––– 

 
 

Rozhodnutie 
(doručované verejnou vyhláškou) 

 

Obec Žehňa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 

noviel na základe žiadosti podanej dňa 16.05.2022 stavebníkom Východoslovenská 

distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91  Košice o vydanie rozhodnutia na 

zmenu rozostavanej stavby pred jej dokončením: „Žehňa - kabelizácia V314“, na pozemku 

parc. č. KN-C 384/1, 394/1, 394/5, 394/6, 395, 446, 460/1, 460/10, 465/1, 465/30, KN-E 

170/3, 171/11, 172, 176/1, 176/2, 176/3, 493/6, 493/15, 493/18, 493/31, 493/94, 493/95, 

493/121, 493/123, 493/126, 493/127, 523/1, 524, k.ú. Žehňa, na ktorú bolo vydané stavebné 

povolenie obcou Žehňa pod číslom SÚ-S/6993/129185/2020-Ko/163 dňa 19.08.2020, posúdil 

žiadosť v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo 

povinnosti účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi  

a rozhodol takto : 

 

Zmena nedokončenej stavby: „Žehňa - kabelizácia V314“, na pozemku parc. č. KN-

C KN-C 384/1, 394/1, 394/5, 394/6, 395, 446, 460/1, 460/10, 465/1, 465/30, KN-E 170/3, 

171/11, 172, 176/1, 176/2, 176/3, 493/6, 493/15, 493/18, 493/31, 493/94, 493/95, 493/121, 

493/123, 493/126, 493/127, 523/1, 524 k.ú. Žehňa, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

obcou Žehňa pod číslom SÚ-S/6993/129185/2020-Ko/163 dňa 19.08.2020 sa podľa § 68 

stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e 
v tomto rozsahu : 

1. Stavba rieši doplnenie technologickej optiky na jestvujúce VN vedenie, ktoré je potrebné 

upraviť, nakoľko je po dobe svojej technickej životnosti. 

Pri montáži VN vedenia a optiky v úseku, kde je súbeh s ďalšími VN vedeniami je 

potrebné postupovať v zmysle STN EN 343100:2001 a STN EN 34 3801:1987, kde je 

možné vykonávať práce na elektrických inštaláciách v blízkosti časti pod napätím v 

zadefinovaných vzdialenostiach.  

Pre projektovaný optotrakt sa použije SOK typu LTC ADSS-1s0 48xSM G.6s7.A1 s 48-

mi optickými vláknami po VN vedení, ktorý sa umiestni na podperné body pomocou 

špeciálnych adaptérov, alebo priamo na jestvujúce konzoly. SOK je závesný kábel kruhovej 

konštrukcie, plne dielektrický bez kovových prvkov so suchými a vode odolnými 

singlemódovými vláknami pod HDPE vonkajším plášťom. 

Upevnenie SOKa sa prevedie pomocou špirálových svoriek kotevných a nosných  

a ďalšieho podružného materiálu, ktorých dodávateľom je fy. REWAN s.r.o. a ELBA 



Kremnica. V rozpätiach nad 5Om sa použijú tlmiče vibrácii z obidvoch strán. 

Rozmiestnenie podperných bodov VN vedenia vyhovuje TP 500.24 "SOK na VN" a 

zaručuje, že pri predpísanom namáhaní SOKa bude minimálna vzdialenosť od zeme vo 

všetkých smeroch: 

 na miestach voľne prístupných min.5m 

 nad poľnohospodárskou pôdou, poľnými a lesnými cestami min.6m bez námrazy 

a 5m s námrazou 

 nad komunikáciami 5rn-III trieda, 5,5m-I,II tr., 

 nad diaľnicou - 7m 

 nad cyklocestami a chodníkmi - 4m 

UOK v zemi sa zrealizuje zafúknutím do pripravenej plastovej chráničky HDPE 40 bez 

zaťahovacieho lanka. 

Úprava V314 sa zrealizuje holými vodičmi 3x110-AL1j22-STlA s predpísaným 

mechanickým napätím. 

Projektované podperné body VN vedenia budú z odstreďovaného železobetónu /PNE 34 

8220/ s montážnymi prvkami pre VN vedenie podľa PNE 34 8401, mrežové stožiare 

podľa Typového podkladu "TP-Oceľové priehradove stožiare pre vedenia VN do 45kV - 

01/2013" s použitím obojstranných konzol podľa STN 34 8240. Na betónových stĺpoch sa 

vodiče uchytia na konzoly s rovinným usporiadaním, preto sa doplnia hrebeňové zábrany. 

Použitá bude pozinkovaná výzbroj. Pre vodič 110-ALl/22-STlA budú použité podperné 

kompozitné izolátory s výkyvnou svorkou oviňovacím hliníkovým pásikom v priamej 

trase, bez výkyvnej svorky v miernych lomoch a kotevné izolátory typu VZL 50/435, väzy 

od firmy APRESA PLP. V rozpätiach nad 100m sa použijú tlmiče vibrácii. 

 

      Zmena stavby pred dokončením bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie 

zmeny stavby pred dokončením, ktorú vypracoval Ing. Božena Kajňáková, autorizovaný 

stavebný inžinier, 4306*Z*A2. 
                       

Na uskutočnenie zmeny nedokončenej stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

1. Ostatné podmienky stavebného povolenia č. SÚ-S/6993/129185/2020-Ko/163 zo dňa 

19.08.2020, ktoré vydala Obec Žehňa sa  nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 

zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka. 

3. So zmenou  stavby sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 

v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).   

4. Pred začatím stavby v zmysle zákona o energetike č.251/2012 Z.z. je potrebné 

upovedomiť jednotlivých odberateľov o obmedzení dodávky elektrickej energie, oznámiť 

vlastníkom resp. užívateľom dotknutých pozemkov vstup na pozemky a požiadať 

správcov dotknutých podzemných vedení a zariadení, aby vytýčili ich trasu. Počas 

stavebných a montážnych prác v blízkosti št. ciest a miestnych komunikácií je potrebné 

osadiť predpísané dopravné značky v súvislosti s prácami v ochrannom pásme cesty. 

Stavenisko a výkopy je potrebné označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám 

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu uvedené 

v oznámení č. SPFS88990/2022/750-002 zo dňa 21.06.2022 a to: 

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV podá v zmysle zákona Č. 351/20 II Z.z. o 

elektronických komunikáciách návrh na zriadenie vecného bremena do katastra 

nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do 

katastra nehnuteľností. 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.  

  

      Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov: neboli vznesené. Stavebný 

úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú 

zásadu.  Stavebný úrad má za to, že dotknutým orgánom, ktorým bolo doručené oznámenie 

o začatí stavebného konania a v stanovenej lehote sa nevyjadrili,  so stavbou z hľadiska nimi 

sledovaných záujmov súhlasia. 

 

Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 

podľa § 62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 

v stavebnom konaní dňa .  

Stavebný úrad zistil, že zmena stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu podľa § 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým 

z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie. 

 

Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov: neboli vznesené. 

 

Toto rozhodnutie je spoplatnené v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 

o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel. Správny poplatok bol vyznačený na 

prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 

 

Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Východoslovenská distribučná, a.s., 

IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91  Košice, spĺňa všetky podmienky pre vydanie 

rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

          V súlade s §69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 

vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená 

v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce a zverejnená na webovom sídle obce Žehňa. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 

      Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením §54 správneho 

poriadku podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Obec Žehňa 

- Stavebný úrad, Žehňa č. 151, 082 06 Žehňa v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

Ing. Dušan Galdun 
zástupca starostu obce 

 

 

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

Pečiatka, podpis                                                                     Pečiatka, podpis 



Na vedomie: 

1. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91  Košice 

2. Obec Žehňa, IČO 00328057, Žehňa, súp. č. 151, 082 06  Žehňa 

3. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05  Prešov 

4. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

5. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13  Bratislava-Ružinov 

6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01  Košice 

7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01  Prešov 

8. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01  Prešov 

10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov 

 

CO/ 

 Mesto Prešov – spoločný stavebný úrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


