
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Námestie slobody 1
071 01 Michalovce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MI-OCDPK-2020/008446-010

Vybavuje

01. 07. 2020

ROZHODNUTIE
Stavebné povolenie pre stavbu: „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle
ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad s pôsobnosťou pre
cesty II. a III. triedy, podľa § 3a ods. 3 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
vydáva rozhodnutie podľa § 54 a § 55 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktorým

Výrok rozhodnutia
vydáva stavebné povolenie

pre stavbu: „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné,“

pre stavebné objekty:

SO 02-38-01 Bánovce n/O - Michalovce, priecestie žkm 32,598 úprava komunikácie - cesta
III/3738
SO 02-38-04 Bánovce n/O - Michalovce, priecestie žkm 37,497 úprava komunikácie – cesta
III/3739
SO 04-38-01 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 43,951, úprava komunikácie – cesta
III/3732
SO 04-38-05 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 49,062 úprava komunikácie – cesta III/3734

SO 04-38-07 Michalovce - Strážske, priecestie žkm 52,236, úprava komunikácie – cesta III/3731

A/ miesto stavby:

- pre katastrálne územie Laškovce:
- parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 842, 843, 884, 886 – č. LV 159
- pre katastrálne územie Krásnovce:
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- parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1785 – č. LV 438
- pre katastrálne územie Topoľany:
- parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 630/1 – č. LV 3479
- pre katastrálne územie Nacina Ves:
- parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1370/1 – č. LV 317
- pre katastrálne územie Pusté Čemerné:
- parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 525/1, 525/7 – č. LV 107,

všetky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

pre žiadateľa: SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice.

postup stavebných prác - úprav cestných komunikácií tretej triedy na priecestiach pre stavebné objekty:

SO 02-38-01 Bánovce n/O- Michalovce, priecestie žkm 32,598 úprava komunikácie - cesta III/3738
Úprava komunikácie bude riešená len na nevyhnutne dlhom úseku, ktorý je potrebný kvôli úprave železničného
spodku v mieste priecestia. Samotnú priecestnú konštrukciu rieši SO 02-32-05. Úprava komunikácie priamo
nadväzuje na priecestnú konštrukciu. Jedná sa o komunikáciu cesty III. triedy č. III/3738 Laškovce – Ložín. Je
navrhnutá kategórie C 7,5/70 so šírkou jazdných pruhov 3,0 m a krajnicou 0,75 m. Celková dĺžka úpravy bude 85 m.
Súčasťou tejto projektovej dokumentácie bude aj riešenie prístupu k reléovému domčeku. Tento bude pre obsluhu
zabezpečený štrkovým chodníkom šírky 1,5m. Celková plocha spevnenia bude 29 m2.

SO 02-38-04 Bánovce n/O - Michalovce, priecestie žkm 37,497 úprava komunikácie – cesta III/3739
Z dôvodu zmeny riešenia železničného zvršku a spodku je potrebná úprava nadväzujúceho úseku cestnej konštrukcie.
Jedná sa o komunikáciu cesty III. triedy č. III/3739 Krásnovce – Močarany. Riešená bude v kategórii C 7,5/70 so
šírkou jazdných pruhov 3,0 m a krajnicou 0,75 m. Celková dĺžka úpravy bude 84,11 m.
Podľa dostupných informácií od investora aj obce Krásnovce, je plánovaná výstavba chodníka popri ceste III/3739.
Chodník bude spájať obce Krásnovce a Močarany. Ich výstavba bude realizovaná len čiastočne, po hranicu
pozemkov investora. Z toho dôvodu, bude v rámci tohto objektu riešené dobudovanie chodníka cez priecestnú
konštrukciu a prepojenie obcou realizovaného chodníka. Preto je počas realizácie nutná koordinácia prác v rámci
oboch projektov.

SO 04-38-01 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 43,951, úprava komunikácie – cesta III/3732
Úprava komunikácie bude riešená len na nevyhnutne dlhom úseku, ktorá je potrebná z dôvodu budovania novej
priecestnej konštrukcie (rieši SO 04-32-07) . Úprava je navrhnutá v dĺžke 24,42m na ľavej strane priecestia a v
dĺžke 23,118m na pravej strane priecestia v smere staničenia. Základné šírkové usporiadanie vychádza z kategórie
C6.5/40 Úprava bude pozostávať z úpravy nivelety komunikácie vzhľadom na zmenu výškového vedenia železnice
a výmeny konštrukčných vrstiev vozovky v riešenom úseku.

SO 04-38-05 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 49,062 úprava komunikácie – cesta III/3734
Úprava komunikácie bude riešená len na nevyhnutne dlhom úseku, ktorá je potrebná z dôvodu budovania
novej priecestnej konštrukcie (rieši SO 04-32-11). Úprava je navrhnutá v dĺžke 35,976m po oboch stranách
priecestia. Základné šírkové usporiadanie vychádza z kategórie C6.5/50. Úprava bude pozostávať z úpravy nivelety
komunikácie vzhľadom na zmenu výškového vedenia železnice a výmeny konštrukčných vrstiev vozovky v
riešenom úseku.

SO 04-38-07 Michalovce - Strážske, priecestie žkm 52,236, úprava komunikácie – cesta III/3731
Úprava komunikácie bude riešená len na nevyhnutne dlhom úseku, ktorá je potrebná z dôvodu budovania
novej priecestnej konštrukcie (rieši SO 04-32-13). Úprava je navrhnutá v dĺžke 37,161m po oboch stranách
priecestia. Základné šírkové usporiadanie vychádza z kategórie C6.5/50. Úprava bude pozostávať z úpravy nivelety
komunikácie vzhľadom na zmenu výškového vedenia železnice a výmeny konštrukčných vrstiev vozovky v
riešenom úseku.

Predmetná stavba sa povoľuje za týchto podmienok:
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1. Práce budú vykonané oprávnenou organizáciou SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice v zastúpení
investora stavby, ŽSR - Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava a na základe
splnomocnenia generálneho projektanta spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
č. 2014/O130/63, zo dňa 26.06.2014 v súlade so schválenou projektovú dokumentáciu pre stavbu: „ŽSR,
Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ vypracovanú spoločnosťou REMING CONSULT a.s.,
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, z novembra 2018.
2. Práce spojené s predmetnou stavbou musia byť realizované tak, aby boli dodržané platné stavebné, hygienické,
požiarne a bezpečnostné predpisy a aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb a
susedných nehnuteľností.
3. Pri realizovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej stavby a prevádzkyschopnosť sietí technického
vybavenia v dosahu stavby.
4. Pokiaľ počas výstavby dôjde k zmenám oproti, vydanému stavebnému povoleniu, tieto je potrebné prerokovať
s tunajším úradom.
5. Vlastník stavby vzhľadom k vytýčeniu podzemných a nadzemných inžinierskych sietí je povinný postupovať
podľa predloženého projektu spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, z
novembra 2017, k stavbe „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné,“ v prílohe „PRIESKUM
INŽINIERSKYCH VEDENÍ,“ v častiach „UČS 01 až 04 – Situácia inžinierskych vedení – Bánovce nad Ondavou,
Laškovce, Žbince, Šamudovce, Krásnovce, Močarany, Michalovce, Topoľany, Petrovce nad Laborcom, Nacina Ves,
Voľa, Pusté Čemerné.
6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
7. Počas realizácie prác vykonať primerané opatrenia na zamedzenie kontaminácie povrchových a podzemných vôd
ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám.
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na
použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43f stavebného zákona.
9. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
10. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3 stavebného zákona.
11. Pri odstraňovaní sutín a vzniknutého odpadu zo stavby sa musí postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby nedochádzalo k narušeniu
bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a aby sa nenarúšalo životné prostredie.
12. Pokiaľ počas prác dôjde ku škodám na cudzom majetku, tieto budú uhradené v zmysle platných predpisov a
ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.
13. V prípade, že bude počas realizácie stavby nevyhnutné realizovať nadmernú a nadrozmernú prepravu, bude
potrebné požiadať o povolenie na zvláštne užívanie ciest príslušný cestný správny orgán.
14. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
15. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
predmetného rozhodnutia.
16. Stavebník oznámi podľa § 66 ods. písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu začatie stavby.
17. Predpokladaný termín ukončenia stavby 07/2023.
18. Po ukončení výstavby je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona požiadať príslušný povoľujúci orgán
štátnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
19. Toto rozhodnutie nezbavuje práva zodpovedností voči prípadným nárokom tretích osôb.

20. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej
dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, č. 16074/2019/SŽOO/63416,
zo dňa 31.07.2019, najmä:
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistiť, či sa v mieste
navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich
vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom
prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
- Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce)
nachádzajúce sa v dotknutom území.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
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- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať' tak, aby neohrozovala prevádzku
dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť' a plynulosť' dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený
prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

21. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v
Michalovciach, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce, č. ORPZ-MI-ODI1-40-047/2018, zo dňa 16.04.2018, najmä:
- Predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia a prípadných obchádzkových trás počas
stavebných prác
- Práce vykonať v čo najkratšom časovom období.

22. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice, č. IU- 2018/897- 3184, zo dňa 04.05.2018, najmä:
- Z dôvodu plynulého napojenia upravovaných asfaltobetónových komunikácii na živičný povrch jestvujúcich
ciest - zarezať' živičnú vrstvu v hr. 100 mm, z dôvodu plynulého napojenia oboch časti asfaltobetónových vrstiev
vozovky pozemnej komunikácie. Pred uložením asfaltobetónového povrchu oboch časti pozemných komunikácií
hranu vozovky napojenia opatriť pružnou zálievkou.
- Niveletu upravenej časti pozemnej komunikácie prispôsobiť výške okraju jestvujúcej časti cesty tak, aby počas
cestnej premávky nedošlo k poškodeniu uvedených ciest.
- Napojením upravenej časti uvedených pozemných komunikácií na nové navrhované priecestné konštrukcie
železnice rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb, ktorým sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách a STN 736102, 73 6101,73 6110.
- 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.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a
nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so Správou ciest KSK, Nám. Maratónu mieru
l, 042 66 Košice inominantnú 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 vyžiadania.
- Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky uvedené v inominátnej zmluve,
uzatvorenej podľa vyššie uvedeného bodu tohto vyjadrenia.
- V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a jej súčastí, 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 v zmysle platných technických noriem a technických predpisov opravu
vykonať na vlastné náklady.
- V prípade budúcej opravy úsekov ciest dotknutých touto stavbou, v rámci predprojektovej prípravy stavby a pred
začatím stavebných prác na oprave dotknutých úsekov ciest, pri ktorých by mohlo dôjsť' k poškodeniu vedenia, je
stavebník, resp. vlastník podzemného vedenia umiestneného v cestnom telese, povinný na výzvu vlastníka alebo
správcu dotknutej cesty zabezpečiť' úpravu trasy vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a bezpečnosť
cestnej premávky počas stavebných prác.
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní
vopred Správe ciest KSK.

23. Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2018/007649-2, zo dňa 19.04.2018, najmä:
- Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné
opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
- Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné rozsah a spôsob ochrany prejednať
s prevádzkovateľmi verejných inžinierskych sietí, v ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému
vytýčeniu.
- V súlade s § 23 ods. 1 písm. a) je na stínanie a odstraňovanie stromov akrov v korytách vodných tokov (ďalej
len "koryto"), na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy.
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24. Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2018/008716-2, zo dňa 30.04.2018, najmä:
- Realizáciu stavby oznámiť tunajšiemu úradu 14 dní pred začiatkom prác.
- Dodržiavať ustanovenia § 47 vodného zákona- ochrana vodných tokov a ich korýt.

25. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2018/007640-2, zo dňa 03.04.2018:
- V prípade výrubu v obvode dráhy ŽSR ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva s osobitného zákonu je
možné uplatniť § 47 ods. 4 písm. e) zákona o OPaK a túto skutočnosť písomne min. 15 dní pred uskutočnením
výrubu.
- Zároveň upozorňujeme investora na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny, že: "každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy
alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a
ničeniu.“

26. Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2018/007582-2, zo dňa 20.03.2018:
- So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie a užívania stavby, sa bude nakladať v súlade s
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 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 kolaudácii.
- Zemina a kamenivo, výkopová zemina a štrk zo železničného zvršku vykazujúce známky znečistenia ropnými
látkami alebo inými nebezpečnými látkami, budú podrobené analýze a v prípade nadlimitného znečistenia
zhodnotené alebo zneškodnené oprávnenou osobou. Doklady o analýzach (a množstvách), prípadne zdôvodnenie
nepotrebnosti realizovať analýzy, budú preložené príslušnej štátnej správe odpadového hospodárstva najneskôr do
30 dní od ukončenia príslušných prác alebo v rámci kolaudačného konania.
- Dodržiavať ustanovenia § 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Zhromažďovanie nebezpečných odpadov je možné len v súlade s ustanovením § 8 vyhlášky MŽP SR č, 371/2015
Z,z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- Stavebník zabezpečí primerané plnenie ustanovení § 77 zákona č. 79/2015 Z,z. o odpadoch.
- Investor zabezpečí, aby voľne ponechané odpady nájdené v rámci stavby boli odovzdané oprávneným osobám na
zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali voľne ponechané žiadne odpady z
predmetnej stavby.
- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán,
požaduje riadne vyrozumenie o všetkých úkonoch stavebného úradu v rámci okresu Michalovce; rovnako požaduje
riadne vyrozumenie o kolaudačnom konaní a to hlavne v súvislosti s odpadmi.

27. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce, č. č. OU-MI-OSZP-2018/007590-2, zo dňa 21.03.2018, najmä:
- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (Š SOO) na
základe predloženej PD konštatuje, že súčasťou stavby "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
budú nové zdroje znečisťovania ovzdušia: náhradný zdroj elektrickej energie (dieselagregáty) - typ EZA PETRA
85 CSE s menovitým tepelným príkonom 117 kW, typ EZA PETRA 41 CSE s menovitým tepelným príkonom 85
kW, typ EZA PETRA. 250 CSE s menovitým tepelným príkonom 416 kW - štátna správa ochrany ovzdušia podľa
platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia konštatuje, že vyššie uvedené spaľovacie zariadenia typ E7.A PETRA
85 CSE a typ EZA PETRA 41 CSE budú malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Zariadenie typu EZA PETRA 250
CSE bude stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia a v zmysle vyššie uvedeného na povolenie a užívanie malého
zdroja znečisťovania ovzdušia z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia je potrebný súhlas príslušného
orgánu ochrany ovzdušia, ktorým je pre zariadenie typu EZA PETRA 85 CSE mesto Michalovce a pre typ EZA
PETRA 41 CSE mesto Strážske. Na povolenie a užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný
súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia, ktorým je pre zariadenie typu EZA PETRA 250 CSE príslušný okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona
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č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona Č. 180/2013 Z.z., zákona Č. 350/2015 Z.z. a
zákona Č. 293/2017 Z.z.).
- Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia upozorňuje na povinnosti pre prevádzkovateľov pri nakladaní s
fluórovanými skleníkovými plynmi v zmysle zákona NR SR Č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR Č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o
fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Obce Nacina Ves, Obecný úrad Nacina Ves č. 229, 072
21 Nacina Ves, č. 144/2018, zo dňa 22.03.2018 a vo vyjadrení č. 458/2017 zo dňa 13.10.2017 opätovne potvrdené
dňa 02.04.2020..
- Z dôvodu blízkosti obytných domov požadujeme realizovať účinné protihlukové opatrenia v projekčnej a
realizačnej fáze.
- V záujmovom území v k.ú. obce sa nachádza nadzemné vedenie verejného osvetlenia.

29. Dodržať všeobecné podmienky uvedené vo vyjadreniach SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825
11 Bratislava, č. TD/EX/3190/2017/Ka zo dňa 19.10.2017 a TD/EX/2051,2052,2053,2054,2055/2020/Ka, zo dňa
06.04.2020:
- Je zakázaný akýkoľvek zásah do plynárenského zariadenia bez vedomia SPP - distribúcia, a. s.
- Po obnažení plynárenského zariadenia (pred zásypom) je nevyhnutne zavolať na t. číslo 0908 969 002 a prizvať'
zástupcu SPP-D na kontrolu obnaženého plynárenského zariadenia.
- Je zakázané znižovať alebo zvyšovať vrstvu zeminy nad plynárenským zariadením bez písomného súhlasu SPP
- distribúcia, a.s.
- Objednávateľ, respektíve realizátor zemných prác je povinný:
- zabezpečiť ochranu plynárenského zariadenia pred poškodením cudzími osobami,
- rešpektovať ochranné pásmo plynárenského zariadenia,
- dodržiavať zákaz výstavby, umiestňovania objektov a zriaďovania skládok na trase plynárenského zariadenia,
- dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých vozidiel nad plynovodom, ktorý nie je chránený proti mechanickému
poškodeniu,
- ako aj zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu inými subjektmi.
- Pri práci v blízkosti plynovodu sa musia dodržiavať najmä ustanovenia nasledujúcich predpisov: zákon č. 251/2012
Z.z. o energetike o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Vyhláška SUBP a SBU č.147/2013 Zb. o bezpečnosti
práce a ochrane technických zariadení pri stavebných prácach, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6410, STN 13
6005, STN 73 3050, TPP 701 03, TPP 702 01, TPP 702 02 a súvisiace predpisy a podmienky stanovené spoločnosťou
SPP - distribúcia, a.s. uvedené v jej vyjadrení k predmetnej akcii.

30. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
č. 22025/2017, zo dňa 29.09.2017, č. 5233, 5240/2020, zo dňa 01. 04. 2020, č. 5234, 5238, 5239/2020, zo dňa
02.04.2020, najmä:
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je
bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byt' chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byt' dodržané minimálne
vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
- Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 0556102901.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 736005
(chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť' podľa potreby ochranu el. káblov proti
ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- 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
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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.

31. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského
62/50, 040 01 Košice, č. 97 171/2016/O/Fi/ÚVR, zo dňa 26.10.2016, č. 79 484/2017/O/Fi/ÚVR, zo dňa 19.09.2017
a č. 30516/2020/O/My/ÚVR, zo dňa 31.03.2020, najmä:
- Žiadame rešpektovať' ochranné pásma jestvujúcich sietí v správe našej spoločnosti v zmysle zákona č. 442/2002
Z.z. a pri súbehu, prípadne križovaní STN 73 6005, Taktiež žiadame situovanie navrhovaných sietí tak, aby siete v
správe našej spoločnosti nezasahovali do ochranných pásem Vami navrhovaných sietí.
- Požadujeme požiadať' o presné vytýčenie podzemného vedenia vodovodu a kanalizácie.
- Upozorňujeme, že na záujmovom území je potrebné vytýčenie privádzacieho vodovodného potrubia vodárenského
systému Starina, DN 1 000 mm v správe našej spoločnosti.
- Všetky kolízne miesta navrhovanej stavby s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami (vodovod, privádzacie vodovodné
potrubie Starina, kanalizácia) v správe našej spoločnosti žiadame odkonzultovať s príslušným prevádzkovateľom.
Táto podmienka sa týka aj činností počas výstavby.
- Prípadné kolízne miesta žiadame podrobne zapracovať do projektovej dokumentácie.

32. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612008720,
zo dňa 01.04.2020, najmä:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 zariadení.
- 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.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 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.
- 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.
- 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.

33. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61,
Oblastného riaditeľstva Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice, č. 917/2020/
SEE/2a.15-3/255, zo dňa 16.04.2020:
- Žiadateľ zaistí pred zahájením zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku u ŽSR, OR Košice,
sekcia EE - vytýčenie bolo zrealizované v roku 2018.
- Žiadateľ upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred a
vyžiada jej dozor pri zemných prácach.
- Žiadateľ oboznámi preukázateľne pracovníkov ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia (zariadenia).
- Žiadateľ upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia (zariadenia) od polohy vyplývajúcej z výkresovej
dokumentácie (v metroch).
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- Žiadateľ vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a do vzdialenosti
1 metra po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky.
- Žiadateľ nariadi svojím pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne zaistili proti
poškodeniu.
- Žiadateľ nariadi svojím pracovníkom, aby riadne zhutnili zeminu pod káblom pred jeho zasypaním.
- Žiadateľ vyzve ŽSR, OR Košice, sekcia EE pred .zásypom ryhy na vykonanie kontroly, či nie je vedenie
(zariadenie) viditeľne poškodené.
- Žiadateľ okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia ŽSR, OR Košice, sekcia
EE.

34. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61,
Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 041 50 Košice, č. 1562/2020/
OSM, zo dňa 28.04.2020:
- Pred začatím stavebných prác je potrebné objednávkou požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sieti v
našej správe a údržbe v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske.

35. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61,
Oblastného riaditeľstva Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomašíkova 27, 041 50 Košice, č.
530/2020/SOZT, zo dňa 07.05.2020, najmä:
- V záujmovej lokalite stavby "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou _ Humenné" dôjde k súbehu
a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami ŽSR v našej správe. Uvedené káblové vedenia sú chránené
ochranným pásmom v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods. 7.
- V ochrannom pásme vedení je zakázané umiestňovať' stavby, zariadenia a porasty, vykonávať' zemné práce, ktoré
by mohli ohroziť' vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné
vykonávať ručne.
- Káblová trasa musí byť trvalo prístupná.
- V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť' a riešiť' ich ochranu v zmysle
STN736005, STN733050, STN347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia je potrebné stavbu
umiestniť' tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení.

36. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61,
Oblastného riaditeľstva Košice, Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárová 10,
041 50 Košice, č. 11/46/43/2020/KT MI, zo dňa 24.04.2020, najmä:
- Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné oznamovacie a zabezpečovacie
vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia,
aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Pred začatím zemných prác vyznačí polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia
priamo na stavenisku – trase.
- Upovedomí organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred.
- Preukázateľné oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia.
- Upozornení organizáciu vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od
výkresovej dokumentácie.
- Upozorní pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné
náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy
vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hĺbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.) Pre ochranu
podzemných vedení sa v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods.7 zriaďuje ochranné pásmo 1m.
- Aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti
poškodeniu.
- Aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím –
zahádzaním.
- Aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT
Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie. alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené.
- Aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej
správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.
- Pred zahájením zemných prác žiadame previesť' vytýčenie káb. vedení, aby nedošlo k poškodeniu.
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- V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo
Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe
ktorého sa navrhnú prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.
- V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení
č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie,
na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred
ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.
- V zmysle STN 342040, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre káblové
vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

37. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, č. 359/04/2020,
zo dňa 28.04.2020:
- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov,
- v okolí našich káblov - 3 m - je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je
bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne
vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové
žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D4OO,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť
na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli
kontrole nepoškodenosti vedenia.

B/ Majetkoprávne záležitosti

Predmetná stavba bude realizovaná na parcelách:
- pre katastrálne územie Laškovce:
- parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 842, 843, 884, 886 – č. LV 159
- pre katastrálne územie Krásnovce:
- parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1785 – č. LV 438
- pre katastrálne územie Topoľany:
- parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 630/1 – č. LV 3479
- pre katastrálne územie Nacina Ves:
- parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1370/1 – č. LV 317
- pre katastrálne územie Pusté Čemerné:
- parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 525/1, 525/7 – č. LV 107,

vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ŽSR - Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, na základe splnomocnenia
zo dňa 04.07.2014 generálnym projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorý
bol splnomocnený vlastníkom: ŽSR - Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, pod č.
2014/O130/63, zo dňa 26.06.2014.

C/ Všeobecné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou
– Humenné“ k predmetným stavebným objektom, spracovaný REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831
04 Bratislava, z novembra 2018 a projekt stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné,“
PRIESKUM INŽINIERSKYCH VEDENÍ spracovaný REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04
Bratislava, z novembra 2017.
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2. V súlade s ustanovením § 67 ods. 2 stavebného zákona bola určená platnosť rozhodnutia v trvaní 3 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, nakoľko celá stavba je veľmi rozsiahla, technicky náročná s požiadavkou
na časovo obsiahlu prípravu podkladov pre začatie stavebných prác.
3. Toto rozhodnutie nezbavuje investora zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
4. Správny poplatok bol stanovený vo výške 400,00-Eur, podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (potvrdenie o úhrade
správneho poplatku: ID platobný predpis M00-230320-0466 zo dňa 23.03.2020, uhradené 24.03.2020 bankovým
prevodom).

Odôvodnenie
Okresnému úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce, ako špeciálnemu stavebnému úradu s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy, podľa § 3a ods. 3 cestného
zákona, konajúceho podľa ustanovenia 120 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, bola dňa 19.03.2020
doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia spoločnosťou SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, v
zastúpení investora stavby, ŽSR - Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava a na základe
splnomocnenia generálneho projektanta spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
č. 2014/O130/63, zo dňa 26.06.2014, pre cesty III. triedy – III/3738, III/3739, III/3732, III/3734, III/3731, ktoré sú
dotknuté stavbou „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ v okrese Michalovce, pre stavebné
objekty: SO 02-38-01 Bánovce n/O - Michalovce, priecestie žkm 32,598 úprava komunikácie – cesta III/3738, SO
02-38-04 Bánovce n/O - Michalovce, priecestie žkm 37,497 úprava komunikácie – cesta III/3739, SO 04-38-01
Michalovce – Strážske, priecestie žkm 43,951, úprava komunikácie – cesta III/3732, SO 04-38-05 Michalovce –
Strážske, priecestie žkm 49,062 úprava komunikácie – cesta III/3734, SO 04-38-07 Michalovce - Strážske, priecestie
žkm 52,236, úprava komunikácie – cesta III/3731, pre katastrálne územie Laškovce: parcely registra „C“ - parcelné
čísla pozemkov 842, 843, 884, 886 – č. LV 159, pre katastrálne územie Krásnovce: parcela registra „C“ - parcelné
číslo pozemku 1785 – č. LV 438, pre katastrálne územie Topoľany: parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku
630/1 – č. LV 3479, pre katastrálne územie Nacina Ves: parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1370/1 – č. LV
317, pre katastrálne územie Pusté Čemerné: parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 525/1, 525/7 – č. LV 107.

Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií preskúmal podanú žiadosť, priložené
písomnosti a projektovú dokumentáciu vypracovanú spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava a v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č.: OU-MI-OCDPK-2020/008446-02,
zo dňa 21.04.2020, oznámil podľa § 18 správneho poriadku dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom
konania začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.05.2020
o 10:00 hod. so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na predmetnej stavbe, pri stavebnom objekte
SO 02-38-01 Bánovce nad Ondavou - Michalovce, priecestie žkm 32,598, pri ceste III. triedy - III/3738, pred obcou
Laškovce, zo smeru od obce Ložín.

Oznámenie č.: OU-MI-OCDPK-2020/008446-02, zo dňa 21.04.2020 malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 61,
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a bolo
vyvesené dňa 22.04.2020 a zvesené dňa 07.05.2020 na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce a zároveň bolo
zverejnené dňa 22.04.2020 na webovom sídle Okresného úradu Michalovce na dobu 15 dní, t.j. do 07.05.2020, v
zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov. V
uvedenom období bolo predmetné oznámenie vyvesené a zvesené taktiež na úradnej tabuli mesta Michalovce a obce:
Laškovce, Krásnovce, Nacina Ves, Pusté Čemerné, v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Účastníci konania mali možnosť svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a v rovnakej lehote
mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Z ústneho pojednávania vo veci podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu v zmysle
ustanovenia § 16 ods. 1 cestného zákona, bola podľa ustanovenia § 22 správneho poriadku vypracovaná Zápisnica č.
OU-MI-OCDPK-2020/008446-03, zo dňa 18.05.2020, s uvedeným Predmetom konania týkajúceho sa stavby „ŽSR,
Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné,“ v súvislosti s vydaním stavebného povolenia podľa § 58
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre spoločnosť SUDOP Košice
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a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, pre cesty III. triedy, ktoré sú dotknuté stavbou „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce
nad Ondavou – Humenné“ v okrese Michalovce, pre stavebné objekty: SO 02-38-01 Bánovce n/O - Michalovce,
priecestie žkm 32,598 úprava komunikácie – cesta III/3738, SO 02-38-04 Bánovce n/O - Michalovce, priecestie žkm
37,497 úprava komunikácie – cesta III/3739, SO 04-38-01 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 43,951, úprava
komunikácie – cesta III/3732, SO 04-38-05 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 49,062 úprava komunikácie –
cesta III/3734, SO 04-38-07 Michalovce - Strážske, priecestie žkm 52,236, úprava komunikácie – cesta III/3731,
so Stanoviskom, respektíve pripomienkami a námietkami prítomných a so Záverom konania v znení: „Žiaden z
prítomných účastníkov konania a dotknutých orgánov nepodal námietky brániace vydaniu stavebného povolenia.
Po zohľadnení a posúdení podaných pripomienok a doručení stanovísk dotknutých orgánov tunajší úrad rozhodne
o vydaní stavebného povolenia.“

Z dôvodu oboznámenia prítomných s podkladmi k vydaniu rozhodnutia a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia
a k spôsobu ich zistenia, ako aj z dôvodu uplatnenia zásady koncentrácie konania, keď možno vziať do úvahy len
pripomienky a námietky, ktoré sa uplatnili pri ústnom pojednávaní, tunajší úrad považoval tento postup za postup
podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku.

Zúčastneným účastníkom konania a dotknutým orgánom bola predmetná zápisnica nahlas prečítaná a na znak
súhlasu bola prítomnými podpísaná.

V zmysle ustanovení § 62 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad v správnom konaní po preskúmaní predloženej
žiadosti, prerokovaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú
ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

K stavbe „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné,“ územné rozhodnutie vydal stavebný úrad
mesta Michalovce, pod číslom V-2017/39467-Pe, zo dňa 25.04. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.06.2017.

Navrhovaná stavba „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ ako celok, bola predmetom
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ, Železnice Slovenskej republiky, predložil v
zastúpení Dopravoprojekt, a.s. dňa 14.10.2014 príslušnému orgánu - Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný
úrad“) podľa § 22 zákona zámer „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“. Po ukončení
zisťovacieho konania, na základe vyhodnotenia písomných stanovísk okresný úrad, ako príslušný orgán, rozhodol,
že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať (rozhodnutie č. OU-KE-OSZP1-2014/041474 zo dňa 10.12.2014).
Následne v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom dňa
29.12.2014 určil podľa § 30 zákona „Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti.“ Nakoľko termín vydania rozsahu
hodnotenia sa viazal na rok 2014, prebehlo posúdenie ako aj následné kroky v zmysle procesu posudzovania v dikcii
zákona č. 24/2006 Z.z. platnej pred vstúpením do platnosti novely zákona č. 314/2014 Z. z. Správu o hodnotení
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vypracovalo Združenie dodávateľov RDS, v ktorom bol líder
združenia REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3. Navrhovateľ predložil správu na
okresný úrad podľa § 31 zákona dňa 30.3.2015. Záverečné stanovisko číslo OU-KE-OSZP1-2015/015994 bolo
vydané dňa 17.07.2015 Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa o hodnotení bola
zverejnená na webovom sídle MŽP SR v zložke EIA/SEA, na adrese „http://www.enviroportal. sk/sk/eia/detail/
elektrifikacia-trate-banovce-nad-ondavou-humenne.“

K žiadosti boli priložené nasledovné kladné stanoviská a vyjadrenia:
- Mesto Michalovce, Stavebný úrad, Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, súhlasné záväzné stanovisko
č. V-2018/44972-Pe, zo dňa 15.08.2018.
- Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, stanovisko k IS č.
V-45359/2017/Ma, zo dňa 26.09.2017 potvrdené dňa 28.04.2020, pod č. 52833/2020/Mat.
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava, súhlasné záväzné stanovisko č. 16074/2019/SŽOO/63416, zo dňa 31.07.2019
- OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Michalovciach, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce, súhlasné záväzné
stanovisko č. ORPZ-MI-ODI1-40-047/2018, zo dňa 16.04.2018
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- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, vyjadrenie č. IU-
2018/897- 3184, zo dňa 04.05.2018
- OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce,
súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/007649-2, zo dňa 19.04.2018, súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-
OSZP-2018/008716-2, zo dňa 30.04.2018, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/007640-2, zo dňa 03.04.2018, súhlasné
vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/007582-2, zo dňa 20.03.2018 a vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/007590-2, zo
dňa 21.03.2018.
- Obec Nacina Ves, Obecný úrad Nacina Ves č. 229, 072 21 Nacina Ves, záväzné stanovisko č. 144/2018, zo dňa
22.03.2018 a vyjadrenie k existencií inžinierskych sieti č. 458/2017 zo dňa 13.10.2017 opätovne potvrdené dňa
02.04.2020.
- Obec Laškovce, Obecný úrad Laškovce č. 36, 072 01 Laškovce, súhlasné stanovisko č. 75/18, zo dňa 14.04.2018
a vyjadrenie k existencií inžinierskych sieti č. 95/16 zo dňa 22.04.2016 opätovne potvrdené dňa 01.04.2020.
- Obec Krásnovce, Obecný úrad Krásnovce č. 131, 072 01 Krásnovce, záväzné súhlasné stanovisko č. 45/2018, zo
dňa 15.03.2018.
- Obec Pusté Čemerné, Obecný úrad Pusté Čemerné č. 4, 072 22 Pusté Čemerné, súhlasné stanovisko č. 78/2018,
zo dňa 21.03.2018.
- ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, vyjadrenie č. -/- , zo dňa 20.07.2018.
- MV SR, Prezídium HaZZ, Odbor požiarnej prevencie Drieňová 22, 826 86 Bratislava, súhlasné stanovisko č. PHZ-
OPP4-2019/001479-004, zo dňa 06.12.2019.
- ZSSK a.s., Sekcia manažmentu nehnuteľnosti, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Regionálne pracovisko, Pri bitúnku
2, 040 01 Košice, vyjadrenie k existencií inžinierskych sieti č. 1765/2017 zo dňa 05.10.2017 opätovne potvrdené
dňa 07.04.2020.
- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenia k existencií inžinierskych sieti č. TD/
EX/2051,2052,2053,2054,2055/2020/Ka, zo dňa 06.04.2020.
- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie k existencií sieti č. 22025/2017, zo
dňa 29.09.2017, vyjadrenie č. 5233, 5240/2020, zo dňa 01.04.2020 a vyjadrenie č. 5234, 5238, 5239/2020, zo dňa
02.04.2020.
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50, 040 01 Košice, vyjadrenie k existencií
inžinierskych sieti č. 97 171/2016/O/Fi/ÚVR, zo dňa 26.10.2016, č. 79 484/2017/O/Fi/ÚVR, zo dňa 19.09.2017 a
vyjadrenie č. 30516/2020/O/My/ÚVR, zo dňa 31.03.2020.
- TRANSPETROL a.s., Prevádzkový úsek Šahy, 936 01 Šahy, vyjadrenie č. 003910/2020, zo dňa 09.04.2020.
- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, Železničné telekomunikácie Bratislava,
Kováčska 3, 832 06 Bratislava, vyjadrenie k existencií sieti č. 823/SIP/2020/12, zo dňa 15.04.2020.
- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia
elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice, vyjadrenie k existencií sieti č. 917/2020/
SEE/2a.15-3/255, zo dňa 16.04.2020.
- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa
majetku Košice, Štefánikova 60, 041 50 Košice, vyjadrenie č. 1562/2020/OSM, zo dňa 28.04.2020.
- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia
oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomašíkova 27, 041 50 Košice, vyjadrenie č. 530/2020/SOZT, zo dňa
07.05.2020.
- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia OZT
Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárová 10, 041 50 Košice, vyjadrenie č. 11/46/43/2020/
KT MI, zo dňa 24.04.2020.
- ZSSK CARGO a.s., Úsek služieb, Sekcia správy majetku, Drieňová 24, 820 09 Bratislava, pracovisko Košice,
Puškinova 3, 040 01 Košice, vyjadrenie k existencií inžinierskych sieti č. VZ2020/1-S33/47406 zo dňa 15.04.2020.
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 420/2020 bez pripomienok,
nakoľko: „Vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené naše KDS“, zo dňa 31.03.2020.
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, vyjadrenie č. KE-0680/2020, zo dňa 14.04.2020: „pri
predmetnej stavbe, nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.“
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612008720, zo dňa 01.04.2020.
- TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, vyjadrenie č. 3299/2020, zo dňa 12.05.2020, s
vyjadrením: „Spoločnosť Towercom a.s. vo vami určených lokalitách, podľa predloženej PD, neprevádzkuje žiadne
podzemné siete alebo zariadenia.
- SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 200402-0585, zo dňa 07.05.2020, s vyjadrením v bode
1: „Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o.“
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- EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, vyjadrenie č. GIS a ITIS 388/2017 459/2016, zo dňa
10.10.2017, a zo dňa 01.04.2020.
- Obec Petrovce nad Laborcom, č. 238, 072 21 Petrovce nad Laborcom, vyjadrenie č. 190/2016, zo dňa 26.09.2017
a č. 87/2020, zo dňa 16.04.2020.
- ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, vyjadrenie č. V369/2016/TJ, zo dňa 19.04.2016 a č.
620200491, zo dňa 14.05.2020.
- ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 359/04/2020, zo dňa 28.04.2020.
- SLOVNAFT a.s., člen skupiny MOL, Produktovod Kľačany, 920 64 Kľačany, vyjadrenie č. SN/R/2020/011744/
Z-SN/R/2020/011811/Z, zo dňa 13.05.2020, s vyjadrením v druhom odseku: „Nedochádza k stretu záujmov medzi
hore uvedenou akciou a našimi produktovodnými vedeniami.“

Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sieti technického
vybavenia a ich stanoviska a požiadavky zahrnul do podmienok predmetného rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad v
priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „ŽSR,
Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

V súlade s ustanovením § 67 ods. 2 stavebného zákona bola určená platnosť rozhodnutia v trvaní 3 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, nakoľko celá stavba je veľmi rozsiahla, technicky náročná s požiadavkou
na časovo obsiahlu prípravu podkladov pre začatie stavebných prác.

Správny poplatok bol stanovený vo výške 400,00-Eur, podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (potvrdenie o úhrade
správneho poplatku: ID platobný predpis M00-230320-0466 zo dňa 23.03.2020, uhradené 24.03.2020 bankovým
prevodom).

Príloha:
overená projektová dokumentácia

Toto povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu
Michalovce a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Michalovce na dobu 15 dní, v zmysle
§ 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mestský úrad Michalovce a obce
Laškovce, Krásnovce, Nacinu Ves a Pusté Čemerné, aby vyvesili verejnú vyhlášku v zmysle § 26 zákona č. 71/1967
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, na úradnej tabuli obce/mesta.

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MI-OCDPK-2020/008446-010.
Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na tunajší orgán štátnej správy s vyznačením dátumu jej vyvesenia
a zvesenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok), podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného úradu
Michalovce odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 1, 071 01 Michalovce.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
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Ing. Peter Milý
vedúci odboru

Doručuje sa

SUDOP Košice, a.s.
Žriedlová
040 01 Košice
Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Obec Laškovce
Laškovce 36
072 01 Laškovce
Slovenská republika

Obec Krásnovce
Krásnovce 131
072 01 Krásnovce
Slovenská republika

Obec Pusté Čemerné
Pusté Čemerné 4
072 22 Pusté Čemerné
Slovenská republika

Obec Nacina Ves
Nacina Ves 229
072 21 Nacina Ves
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach
Jána Hollého 46
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Nám. Maratónu Mieru 1
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika
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Na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava 29
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Btatislava,
ARRIVA Michalovce, Lastomírska 1, 071 01 Michalovce 1
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov
SLOVNAFT, a.s. - Produktovod Kľačany, Kľačany, 920 64 Kľačany
Eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2
TOWERCOM , a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever
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