Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 69 ods. 2 zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov a musi byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne
prístupnom mieste Obce Košická Polianka
Čislo rozhodnutia: 1118115-KP /Se zo dňa 1.4.2016

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto
potvrdenie zaslať na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice

Vyvesené dňa: )_ f-

Pripomienky:

f ·J.»f?

Zvesené dňa:

/f ·.J· _úf6

Obec

Košická Polianka

Číslo: 1118115-KP/Se

dňa 1.4.2016

STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Košická Polianka, príslušná podľa § 2 písm.e/ zákona č.416/200 l Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov, zákona č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 117 zákona
č.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
právnych predpisov, podľa § 66 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych predpisov, § l O vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust.
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
povoľuje

" ES Košice- Východ - K.Oišany - úprava VN vedenia č. 206/251", stavebný objekt SO Ol
Nový VN prcpoj VN 206 na pozemkoch v kat. úz. Košická Polianka, Zdoba, Krásna, podľa
predloženej a tunaj ším úradom overenej projektovej dokumentácie, pre Východoslovenskú
distribučnú a.s ., Mlynská 31. Košice.
Na

uskutočnenie

stavby sa

určujú

tieto podmienky:

l. Povol'ovaná stavba rieši realizáciu nového vzdušného vedenia situovaného v súbehu
s jestvujúcim vzdušným VN vedením č.325.Trasa navrhovaného VN vedenia je vedená
v trase od jestvujúceho rohového podperného bodu VN č.206 ( p.b. č. l5) po jestvujúci
podperný bod VN vedenia č. 206 ( p.b. č.80)VN vedenie s vodičmi typu 3xl10/22AlFe bude
umiestnené na betónových podperných bodoch v súbehu s existujúcim vedením č. 325,
v osovej vzdialenosti cca l O m od neho. Trasa od p.b. č.l5 vedie ornou pôdou, cez bývalý
ovocný sad a d'alej ornou pôdou po p.b. č. 80. Celková dÍžka trasy je cca 2009 m.
2. Líniová stavba " ES Košice - Východ - K.Olšany - úprava VN vedenia č. 206/251 ",
stavebný objekt SO Ol Nový VN prepoj VN 206 bude uskutočnená podľa dokumentácie
overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny
nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom organizáciou, ktorá je oprávnená na
vykonávanie uvedených prác a ktorá bude zodpovedná za priebeh stavebných prác. Názov
a adresu zhotoviteľa stavby oznámi stavebník tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od
ukončenia výberového konania.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkaj úce sa
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

bezpečnosti

práce a

5. Pri výstavbe musia byt' dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie ako aj príslušné technické normy. Pri výstavbe môžu byť

13. Investor je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu t.j. obci Budimír termín začatia
stavebných prác ako _&_termín ukončenia stavby a pred jej uvedením do trvalého užívania
požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii je nevyhnutné doložiť
rozhodnutie.
Ochranné pásmo nového vonkajšieho VN vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pre vodiče bez izolácie 10 m.

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti
realizácii predmetnej líniovej stavby.
So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V zmysle §
67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Toto rozhodnutie je podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou .

Odôvodnenie
Obec Košická Polianka obdržala dňa 27.1 1.2015 žiadosť Východoslovenskej energetiky a.s.
Košice, Mlynská 3 l, Košice o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu " ES Košice Východ - K.Oišany - úprava VN vedenia č. 206/251" , stavebný objekt SO Ol Nový VN prepoj VN
206 na pozemkoch v kat. úz. Košická Polianka, Zdoba, Krásna. Územné rozhodnutie na predmetnú
stavbu bolo vydané Obcou Vajkovce pod č. 732115-KP/Se zo dňa 14.9.2015.
K žiadosti hola doložená projektová dokumentácia stavby, kópia z katastrálnej mapy a
doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a
organizácií podľa §§ 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
ďalšie

Obec Košická Polianka, určená Okresným úradom v Košiciach ako príslušný stavebný úrad,
oznámila dňa 28.1.2016 podľa § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy verc:jnou vyhláškou a od ústneho konania upustila,
nakoľko sú jej dohre l'.náme pomery staveniska a stanovila lehotu 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej
tabuli Obce Košická Pol ian ka . Sady nad Torysou, Mesta Košice a Mestskej časti Krásna. Obec
Košická Polianka preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povólenie z hľadísk uvedených v
ustanoveniach § 62 odst. l a 2 stavebného zákona a §§ 8 a 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú ni ektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdila aj vyjadrenia účastníkov
konania a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Dokumentácia stavby spÍňa
všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody,
ktoré by bránili povo leniu stavby, námietky nepodal nikto z účastníkov konania, vyjadrenia
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky
boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

