
 

Obec Petrovce 

OcÚ Petrovce 89, 094 31 Petrovce 

 

k sp.: 23/2022-003 

V Petrovciach  dňa 18.01.2022 

  

 

 

 

OZNÁMENIE 

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 

verejnou vyhláškou. 
 

 

 

Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 

361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou 

(IČO: 44104944) podal dňa 18.01.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby :  

 

„Petrovce, IBV 40 RD“, 

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO 

PS 01 — Prevádzkový súbor – Trafostanica 

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody  

     Úsek 01 -  Nové VN vedenie 

              Úsek 02  - Nové NN vedenie 

  Úsek 03 -  Optické káblové vedenie 

 

ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Petrovce, ako je zakreslené v situačnom 

výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

Jedná sa o líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona. 

 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby. 

 

 

Predmetom projektovej dokumentácie - je zriadenie novej priebežnej kioskovej trafostanice 

pre napojenie novej lokality IBV v obci Petrovce. Predmetnom projektu je taktiež zriadenie 

nového podzemného VN vedenia pre napojenie novej trafostanice, ktoré bude náhradou za 

existujúce nadzemné VN vedenie určené na demontáž. Projekt tiež rieši zriadenie nového 

podzemného NN vedenia pre napojenie novej lokality IBV. 

Predmet návrhu na umiestnenie: 

- Nová priebežná kiosková trafostanica HKP inštalovaným transformátorom o výkone 400 

kVA ako náhrada za existujúcu demontovanú priehradovú trafostanicu 



-  Nové podzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom 3x(NA2XS2Y 1x150 RM/25) 

v celkovej dĺžke 677 m 

- Nové nadzemné NN vedenie vyhotovené izolovanými káblami NFA2X 4x120 v celkovej 

dĺžke 27 m 

- Nový jednoduchý betónový podperný bod NN vedenia 

- Nové podzemné NN vedenie vyhotovené izolovanými káblami NAYY-J 4x150 v celkovej 

dĺžke 1 813 m 

- Nová plastová pilierová skriňa SR, resp. SPP v celkovom počte 16 ks 

- Nová chránička HDPE 40/33 pre nový optický kábel v celkovej dĺžke 2 486 m 

 

Zdôvodnenie stavby  

Navrhovaná stavba je vyvolaná novými výkonovými požiadavkami v danej lokalite obce 

zapríčinených výstavbou IBV.  

 

 

Charakteristika územia, popis trasy 

Stavba sa nachádza v katastri obce Petrovce. Stavenisko je dobre prístupné pre mechanizmy a 

dopravu materiálu po miestnych komunikáciách a poľných cestách. Po realizácii stavby sa 

terén uvedie do pôvodného stavu.  

Nová priebežná kiosková trafostanica sa zriadi vo vol'nom teréne na parcele KN-C 408/24 

(UOE 1-2224). 

Do trafostanice sa namontuje nový transformátor o výkone 400 kVA. 

Namontuje sa VN poistková skriňa Rotoblok 24 a 7 vývodový NN rozvádzač, pričom bude 

obsadených 5 vývodov. 

V zmysle PNE 35 7149 bude rozvádzač z prednej strany montážneho panelu vybavený 

svietidlom, ktoré bude pripojené pred hlavným ističom. Vodič PEN musí byť pripojený k 

svorke určenej na pripojenie ochranného vodiča. 

Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska 

dodržania hladiny hluku. 

Nové podzemné VN vedenie pre napojenie novej kioskovej trafostanice prejde do zeme na 

existujúcom betónovom podpernom bode, ktorý je zriadený uprostred roľníckeho poľa. 

Navrhovaný VN kábel bude vedený v zemi vo voľnom teréne, na okraji budúcej miestnej 

komunikácie, resp. v telese budúceho chodníka. Tento kábel sa ukončí vo VN rozvádzači 

navrhovanej kioskovej trafostanice. 

Z VN rozvádzača novej kioskovej trafostanice vyústi nový podzemný VN kábel, ktorý bude 

vedný spätne do lokality novej 1BV, z časti v spoločnej trase s hore uvedený navrhovaným 

VN káblom. Tento kábel bude vedený naprieč celou novou lokalitou IBV, na jej druhý koniec 

a bude uložený vo voľnom teréne, resp. v teréne, kde rastie riedky porast. Podľa návrhu novej 

IBV bude tento kábel uložený na okraji miestnej komunikácie, resp. v navrhovanom 

chodníku. 

Za novou navrhovanou lokalitou IBV bude navrhovaný VN kábel vedený vo voľnom teréne a 

ukončí sa na existujúcom betónovom podpernom bode, kde sa tento kábel napojí späť na 

existujúce VN vedenie. 

Celková dĺžka nového podzemného VN vedenia je 677 m. 

Po zriadení hore uvedených nových podzemných káblov sa existujúca časť nadzemného VN 

vedenia, ktorá je vedená ponad navrhovanú lokalitu IBV zdemontuje. 

Navrhované plastové pilierové rozpojovacie skrine SR, resp. pilierové poistkové skrine SPP, 

v celkovom počte 16 ks sa zriadia vo voľnom teréne, na okraji navrhovanej miestnej 

komunikácii, resp. na okraji telesa navrhovaného chodníka, na verejne prístupnom mieste. 



Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice vyústi celkovo päť nových podzemných NN 

káblov. 

Z celkového počtu päť, budú tri kabely vedené do lokality novej IBV, v spoločnom výkope s 

navrhovaným VN káblom a budú napájať skrine v tejto lokalite. 

Zvyšné 2 kabely budú vedené v zemi vo voľnom teréne, na okraji navrhovanej miestnej 

komunikácie, resp. v telese navrhovaného chodníka smerom k štátnej ceste 111. triedy. Jeden 

z týchto káblov bude napájať 2 ks nových pilierových skríň, ktoré budú napájať parcely v 

novej IBV. 

Druhý kábel bude vedený ďalej k štátnej ceste III. triedy a prejde riadeným pretláčaním popod 

existujúcu miestnu cestu. Na druhej strane cesty bude tento kábel vedený v zemi vo voľnom 

teréne a privedie sa k novému jednoduchému betónovému podpernému bodu, na ktorom 

prejde navrhované NN vedenie zo zeme do vzduchu. 

Celková dĺžka nového podzemného NN vedenia je 1 813 m. 

Nový betónový podperný bod sa zriadi vo voľnom teréne vedľa autobusovej zastávky. Nové 

nadzemné NN bude ďalej vedené vzduchom, v novej trase, ponad dvor rodinného domu  

a ukončí sa na existujúcom podpernom bode NN vedenia. 

Celková dĺžka  nového nadzemného NN vedenia je 27 m. 

Do trás navrhovaných podzemných VN a NN vedení sa uloží chránička pre podzemný 

optický kábel v celkovej dĺžke 2 486 m. 

 

Údaje o vlastníckom, alebo inom práve k pozemkom 

 

- K pozemkom v pôvodnej trase elektrického vedenia má žiadateľ iné právo v súlade so 

zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike, resp. na základe predchádzajúcej legislatívy, platnej v 

čase zriadenia tohto zariadenia. 

- Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme. 

- Podľa § 108 ods. 2 písm. g) sa jedná o výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod 

elektriny (v zmysle zákona o energetike) pre ktoré možno pozemky vyvlastniť vo verejnom 

záujme. Súhlasy vlastníkov sa v zmysle § 38 stavebného zákona z tohto dôvodu  neprikladajú. 

- Žiadateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na 

zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. 

 

       Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel v  súlade s 

§§ 36 a 37 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., § 10 oznamuje začatie 

územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s 

miestnym zisťovaním na deň 

 

 

14.02.2022 o 1000 hod. 
 

 

 

so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade – Obecnom úrade v Petrovciach, 

Petrovce 89 - zasadačka úradu a následným pokračovaním na mieste stavby. 

 

 



Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 

orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v 

určenej alebo predĺženej lehote ( na jeho žiadosť ) svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má 

sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na spoločnom 

obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 

333/3, pondelok od 800 hod. do 1700 hod., streda od 800 hod. do 1500 hod., piatok od 800 hod. 

do 1200 hod. a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní 

zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, 

ktorý sa dal zastupovať. 

Začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby tunajší 

stavebný úrad oznamuje aj verejnou vyhláškou, ktorou upovedomuje všetkých účastníkov 

konania, nakoľko sa jedná o veľký počet účastníkov konania. Stavebný úrad oznamuje začatie 

územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt 

nie sú známi. Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný 

strpieť miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 

k tomuto účelu ich sprístupniť.  

  

   Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na 

úradnej tabuli obce Petrovce po dobu 15 dní a oznámené iným spôsobom v mieste 

obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho 

orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a internetovej stránke Obce Petrovce. 

Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                               Ján Jenčo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

Príloha : situácia osadenia stavby 

Vybavuje: Ing. Katarína Dvorská, Telefón: 0911 853 970 

 

 

 

 

 

 

Oznámenia sa doručí: 

 

Účastníkom konania 

 

 -  doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 23/2022-003 zo dňa 18.01.2022 

    (podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona – oznámenie územného rozhodnutia  líniovej stavby) 

 



Na vedomie 

 

l./  Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení 

                            EL PRO KAN, M.R. Štefánika 212/181, 093 01  Vranov nad Topľou 

                                    - Ing. Michal Kandala (projektant) 

2. Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce 

 

Dotknutým orgánom:  

 

1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,  

2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice 

4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov  

      nad Topľou 

5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 

6./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad 

       Topľou  1348, 093 19 Vranov nad Topľou 

7./  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody 5,  

      Vranov nad Topľou 

8./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348 

9./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031,  

     093 03 Vranov nad Topľou 

11./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5,  

       Vranov nad Topľou 

12./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou 

13./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5,  

       Vranov nad Topľou 

14./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 

15./ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A , 

        040 01 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:       19.01.2022                                      Zvesené dňa:  

                                          

 

 

 

Odtlačok pečiatky 

Podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 


