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VYHLÁŠKA

VEC: Stavebné povolenie
Obec Dvorníky-Včeláre ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo
50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č.
534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a
§3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),prerokoval žiadosť
stavebníka v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so
známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a § 66 stavebného zákona a ustanovenia
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
povoľuje
stavbu ,, Dvorníky-Včeláre-Zriadenie VN, TS, NN “ na pozemku parcele KN-C č.393/4, 2377,
2078, 2375/1, 2373, 2371, 2370, 2356, 2357, 2355/1, 2377 a 1589 k.ú. Dvorníky žiadateľovi EL
PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/81, 093 01 Vranov nad Topľou, na základe poverenia
Východoslovenskej distribučnej, a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice, na ktorú bolo dňa 29.06.2020 vydané
Obcou Dvorníky-Včeláre územné rozhodnutie č. 25/2020-005 .
TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405, E-mail: obecdvorniky@gmail.com
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Popis stavby:
Predmetom stavebného povolenia je nová líniová inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3 písm.i)
stavebného zákona, ktorá rieši:
- nové podzemné VN vedenie elektrickej energie vyhotovené izolovaným káblom v celkovej dĺžke
1670 m,
- nové podzemné NN vedenie vyhotovené izolovaným káblom v celkovej dĺžke 85 m,
- zriadenie novej pilierovej plastovej skrine SR
- novej koncovej kioskovej trafostanice s transformátorom 160 kVA.
Stavba je vyvolaná potrebou napojenia areálu firmy Ján Majančík-REMATRANS v obci DvorníkyVčeláre na elektrickú sieť.
Stavba sa člení na stavebné objekty:
PS 01 -Trafostanica
-Úsek 01-Zriadenie trafostanice
SO 01- Silnoprúdové elektrické obvody
- Úsek 01- Nové VN vedenie
- Úsek 02- Nové NN vedenie
Nové VN a NN vedenie bude v celej dĺžke uložené v zemi. Trasa VN vedenia vedie vo voľnom
teréne po poli, následne riadeným pretláčaním pod miestnu komunikáciu. Križuje aj železničnú trať,
pričom všetky križovania sa budú realizovať pretlakom. VN vedenie končí v navrhovanej kioskovej
trafostanici umiestnenej na parcele č. 2377. Z NN rozvádzača novej trafostanice sa vyústí nový
podzemný NN kábel. Bude vedený vo voľnom teréne vedľa miestnej komunikácie s ukončením
v novej plastovej pilierovej rozpojovacej skrini SR. Nová pilierová skriňa SR sa osadí na začiatok
areálu firmy Ján Majančík-REMATRANS. Celková dĺžka trasy nového podzemného vedenia je
1670 m. Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s platnými technickými normami
a rešpektuje podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov a vlastníkov podzemných sietí
a pozemných komunikácií.
Navrhované podzemné vedenie na pozemkoch dotknutých týmto stavebným povolením funkčne ani
svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak
neovplyvní využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

Stavba sa uskutočnení dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. Michalom Kandalom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.aut. 049/3/2017/ EZ-P-E1A,B, SKI 5602*A2, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto
rozhodnutia.
Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu
stavebného úradu.

2.

Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt dodržané ustanovenia § 43 d), 43 e) stavebného
zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné
technické normy.

_________________________
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3.

Pred začatím zemných prác je stavebník povinný dať vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu
všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné
prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.

4.

Stavebný materiál skladovať vo vlastnom areáli zhotoviteľa alebo na stavenisku.

5.

Stavebný odpad nevyužitý pri stavbe odviesť na skládku k tomu určenú. Pri kolaudačnom
konaní zdokladovať spôsob naloženia s odpadom vzniknutým v etape výstavby. So
vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia
zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.

6.

Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným technickým normám. Ku kolaudačnému
konaniu investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov.

Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Za prípadné škody zodpovedá investor stavby,
ktorý ich odstráni do 30 dní na vlastné náklady.
8. Pozemky po ukončení zemných a stavebných prác dať do pôvodného stavu.

7.

9.

Ak vlastníkom nehnuteľností vznikne majetková ujma, stavebník je povinný škodu uhradiť. Ak
im vznikne nútené obmedzenie užívania ich nehnuteľní, majú nárok na primeranú jednorázovú
náhradu.

10. Vstup na pozemky a začatie prác je nutné vlastníkom nehnuteľností oznámiť písomnou formou
a to najmenej 30 dní vopred.
11.

Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií.

11.1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odor starostlivosti o životné
prostredie -OPaK č. OU-KS-OSZP-2019/005794 zo dňa 24.04.2019.
11.2. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odpad. hospod. č. OU-KS-OSZP2019/005790 zo dňa 02.04.2019
11.3. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, pozemkového a lesného
odboru určené vo vyjadrení č. OU-KS-PLO-2019/006054 zo dňa 09.04.2019:
11.4. Dodržať podmienky vyjadrenia TRANSPETROL, a.s. Bratislava č. 005631/2019 zo dňa
18.06.2019
11.5. Dodržať podmienky eustream, a.s. Bratislava určené vo vyjadrení zo dňa 20.10.2020:
11.5.1. Práce v ochrannom pásme DK a DOK (1,5 m na obe strany od osi kábla) je
bezpodmienečne nutné vykonať ručne po predošlom vytýčení a za stáleho dozoru pracovníka
spoločnosti eustream, a.s.
11.5.2. Nepoužívať nevhodné náradie ani žiadne mechanizačné prostriedky vo vzdialenosti 1,5 m
po každej strane vyznačenej trasy.
11.5.3. Prípadné skládky zeminy a stavebného materiálu umiestniť mimo ochranného pásma
podzemných vedení.
11.5.4. Okamžite hlásiť každé poškodenie podzemného kábla alebo zariadenia eustream na TPD
Nitra č.tel: 037/6537017(fax:-018)

_________________________
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11.6. Dodržať podmienky vo vyjadrení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
č. 31428/2019/Ing.Ze. zo dňa 08.04.2019 a č. 222/02/2020/Ko zo dňa 26.02.2020
11.7. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0111/2019/Uh zo
dňa 04.02.2019 a vyjadrenia č. TD/NS/0718/2020/Uh zo dňa 20.10.2020:
11.7.1.Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru.
11.7.2.Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 3 pracovné dni
pred zahájením plánovaných prác.
11.7.3.Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m (VTL plynovodu)
iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské
zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou.
11.7.4.Pri výstavbe predmetných stavebných objektov dodržať požiadavky z vyjadrenia
k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia zo dňa 15.10.2020 s ev.č.
1865/180902/KE/RK.
11.8. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo vyjadrení č. 6611902679
zo dňa 31.01.2019, dodržať najmä Všeobecné podmienky ochrany SEK a vyjadrenie č.
6612004980 zo dňa 20.02.2020
11.9. Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácií, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava č.
2775-1/120/2019 zo dňa 25.06.2019, č.2779-3/120/2019 zo dňa 12.07.2020 a č. 28962/120/2020 zo dňa 27.05.2020
11.10. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č.
KPUKE-2019/9666-12/34336/HT zo dňa 03.05.2019
11.11. Dodržať podmienky stanoviska Železníc SR, Bratislava, OR Košice č. 444/2019/SOZT zo
dňa 08.04.2019
11.12. Dodržať podmienky stanoviska ŽSR Bratislava, OR Košice, sekcie oznamovacej
a zabezpečovacej techniky č. 444/2019/SOZT zo dňa 8.4.2019:
11.12.1. Pred zahájením prác vedenia ŽSR presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN
736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia je potrebné
stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala vedenia ŽSR a bolo dodržané ich
ochranné pásmo.
11.12.2. Začatie stavebných prác oznámiť vopred najmenej 14 dní.
11.13. Dodržať podmienky súhrneho stanoviska ŽSR, GR odbor expertízy, Bratislava č.
32313/2020/0230-2 zo dňa 10.11.2020:
11.13.1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní stavby budú splnené požiadavky uvedené vo
vyjadreniach získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR Bratislava.
11.13.2. Riešiť pri styku(súbehu, križovaniu) v záujmovom území ochranu podzemných
káblových vedení v správe ŽSR- a OR Košice, SOZT.
_________________________
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11.13.3. Stavebník preukáže ,,iné právo k pozemku“ v práve ŽSR navrhovaným na výstavbu
uzatvorením Zmluvy o vecnom bremene.
11.13.4. Pred začatím prác objednať vytýčenie podzemných vedení ŽSR. Výkopové práce
v ochrannom pásme podzemných vedení uskutočňovať ručne.
11.13.5. Pred začatím prác prerokovať technologický postup prác, termín začatia a ukončenia
stavby v obvode dráhy a objednať dozornú činnosť na ŽSR, SMŚÚ ŽTS TO Košice (Ing.
Kaminský, tel: 0911 490 008).
11.13.6. Počas celej výstavby a prevádzky vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená
železničná prevádzka.
11.13.7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo
pozemku ŽSR.
11.13.8. Po ukončení stavby stavebník odovzdá ŽSR-OR Košice, sekcii želez. tratí a stavieb
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
11.14. Dodržať podmienky stanoviska Transpetrol, a.s. Bratislava č. 005631/2019 zo dňa
18.06.2019:
11.14.1. Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytýčenie podzemných vedení
Transpetrolu, a.s. a uhradiť vynaložené náklady na vytýčenie.
11.14.2. Križovanie kábla s potrubím je potrebné vykonať pod ropovodným potrubím pod uhlom
väčším než 60 st. k pozdĺžnej osi ropovodu.
11.141.3. Začiatok stavebných prác v ochr. pásme ropovodu a osobitne pri priblížení sa na 10 m
od miesta križovania s ropovodom je potrebné oznámiť najmenej 10 dní vopred.
11.14.4. Všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od vytýčenej
osi potrubia ropovodu je dovolené vykonávať len ručne
11.14.5.Predložiť geodetické zameranie polohy križovania kábla s ropovodným potrubím
a optokáblom, predložiť realizačný výkres križovania – priečny rez a ku kolaudácii stavby ako aj
Transpetrolu, a.s. predložiť odovzdávací protokol križovania.
11.15. Dodržať podmienky stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava č.
8314/38454/40603/2020 zo dňa 13.05.2020:
11.15.1. V prípade zmeny PD, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených
záujmov, ste povinný predložiť NDS novú žiadosť o posúdenie.
11.15.2. Začiatok a ukončenie prác oznámite NDS-Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest
Košice (tel.: 0914 777 994).
11.15.3. Podľa §11 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach požiadate
príslušný cestný správny orgán -Okresný úrad v sídle kraja, o udelenie výnimky z činnosti
v ochrannom pásme cesty I/16.
11.15.4. Budete rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované
v pozemkoch dotknutej cestnej komunikácie č. I/16, ktoré ste povinný vytýčiť pred zahájením prác.
11.15.5. Požadujeme, aby bolo vedenie trasované min. 1,0 m za oplotením cesty I/16
V prípade, že stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, investor je povinný do 10 dní
pred uplynutím termínu, odôvodniť jeho meškanie tunajšiemu úradu.

12.
13.

Za konštrukčné riešenie stavby a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant stavby.
________________________
TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405; E-mail: obecdvorniky@gmail.com
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14. .Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. "j" stavebného zákona na viditeľnom mieste
stavbu označiť štítkom " S T A V B A P O V O L E N Á ".
15 Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavby určeného výberovým konaním písomne
tunajšiemu stavebnému úradu najneskôr jeden deň vopred pred začatím stavebných prác.
16. V prípade, ak počas realizácie zemných prác dôjde k archeologickým nálezom je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález okamžite ohlásiť KPÚ –
Košice a urobiť nevyhnutné opatrenie na jeho ochranu.
17. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
18. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o kolaudačné
rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 76 - 85 stavebného zákona.
19. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží najmä doklad o overení požadovaných vlastností
výrobkov, stanoviská dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby, vyjadrenie Okresného úradu
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie k nakladaniu so stavebným odpadom,
porealizačné zameranie stavby, revízne správy a predpísané úradné skúšky.
20. Začatie stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu (§ 66 ods.2 písm. "h")
a zároveň oznámi aj názov dodávateľa stavby vybraného výberovým konaním.
Odôvodnenie
Stavebník EL PRO KAN, s.r.o. , M.R. Štefánika 2112/81, 093 01 Vranov nad Topľou, na základe
poverenia Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, podal dňa 23.09.2020
na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, Dvorníky-VčeláreZriadenie VN, TS, NN “ na pozemku parcele KN-C č.393/4, 2377, 2078, 2375/1, 2373, 2371,
2370, 2356, 2357, 2355/1, 2377 a 1589 k.ú. Dvorníky v stavebnom konaní. Obec DvorníkyVčeláre ako stavebný úrad po preskúmaní podania oznámila dňa 23.09.2020 podľa § 61stavebného
zákona verejnou vyhláškou začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania
a o predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 13.10.2020.
Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská
k predmetu konania môžu predložiť písomne najneskôr v deň ústneho pojednávania alebo na
ústnom pojednávaní do zápisnice. Železnice SR, GR Bratislava požiadali o predĺženie termínu na
predloženie súhrneho stanoviska, čomu stavebný úrad vyhovel.
Ostatní účastníci stavebného konania ani dotknuté orgány nepodali žiadne námietky k povoľovanej
stavbe.
Na základe preskúmania podania a predložených stanovísk dotknutých orgánov z hľadísk
uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona bolo zistené, že uskutočnenie navrhovanej stavby
neohrozuje verejné záujmy, ani neprimerane neobmedzuje a neohrozuje práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania.
K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby s príslušnou dokladovou častou a
s preukázaním vzťahu ku pozemkom:
•

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie vypracovaná Ing. Michalom
Kandalom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.aut. 049/3/2017/ EZ-P-E1-A,B, SKI
5602*A2,

•

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Dvorníky-Včeláre č. 25/2020-005 zo dňa
29.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.7.2020.
_________________________
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•
•
•
•
•
•
•

Situácia širších vzťahov
Identifikácia parciel
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) č. 0980/VSD/2020 medzi Obcou DvorníkyVčeláre a VSD, a.s. (pozemok pod TS)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) č. 0978/VSD/2020 medzi Agrodužstvom
Turňa a VSD, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0982/VSD/2020 medzi Carmeuse Slovakia, s.r.o. a VSD,
a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0981/VSD/2020 medzi CRH (Slovensko) a.s. VSD, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy p zriadení vecného bremena) č. 0977/VSD/2020
medzi Jánom Majančíkom-REMATRANS a VSD, a.s.

•

Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpad.
hosp.č.OU-KS-OSZP-2019/005790 zo dňa 02.04.2019

•

Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – št. vodná
správa č.OU-KS-OSZP-2019/005782 zo dňa 02.04.2019

•

Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana
prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2019/005794 zo dňa 24.04.2019

•

Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, pozemkového a lesného odboru č.OU-KS-PLO2019/006054 zo dňa 09.04.2019

•

Vyjadrenie MV SR centrum podpory Košice č. CPKE-OTS-2019/000025-142 zo dňa
05.04.2019

•

Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-49-293/2019 zo dňa 10.05.2019

•

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/9666-02/34336/HT
zo dňa 03.05.2019

•

Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č.
2019/01958-02/113-HŽPZ zo dňa 15.04.2019

•

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. 755/2019/SEE/2a.15-3/220 zo dňa
04.04.2019

•

Vyjadrenie Železníc SR, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 444/2019/SOZT zo dňa
08.04.2019

•

Vyjadrenie Železníc SR, sekcia hospodárenia s majetkom č. /2a.15/1706/2019/OSM KE zo dňa
26.04.2019

•

Vyjadrenie Železníc SR OR Košice, sekcia OZT Košice č. 13-79-82/04.2019/KT KE zo dňa
03.04.2019,

•

Stanovisko ŽSR GR, odbor expertízy, Bratislava č. 32313/2020/O230-2 zo dňa 10.11.2020

•

Vyjadrenie TRANSPETROL, a.s. Bratislava č. 005631/2019 zo dňa 18.06.2019

•

Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice č.
31428/2019//Ing.Ze zo dňa 08.04.2019

•

Vyjadrenie SPP Distribúcie a.s. č. TD/NS/0111/2019/Uh zo dňa 04.02.2019
TD/NS/0718/2020/Uh zo dňa 20.10.2020

•

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611902679 zo dňa 31.01.2019
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•

Vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. Piešťany(Orange Slovensko, s.r.o.) č. 0789/2019 zo dňa
15.04.2019

•

Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava č. 324/2019 zo dňa 01.04.2019

•

Vyjadrenie ANTIK telecom, s.r.o. Košice č.327/03/2019 zo dňa 25.04.2019

•

Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE31128-001/2019 zo dňa 05.03.2019, č. 2779-3/120/2019 zo dňa 12.07.2019

•

Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 č. 2775-2/120/2019 zo
dňa 25.06.2019

•
•
•

Vyjadrenie eustream, a.s. Bratislava zo dňa 20.10.2020
Stanovisko NDS, a.s. Bratislava č. 8314/38454/40603/2020 zo dňa 13.05.2020.
Doklad o zaplatení správneho poplatku –príjmový pokladničný doklad zo dňa 23.09.2020

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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.
Žiadateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na zriaďovanie
a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete.
Stavba nesmie byt začatá, pokiaľ stavebné
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ).

povolenie

nenadobudlo

právoplatnosť

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť.
Za vydanie povolenia bol zaplatený v hotovosti správny poplatok 200,00 eur ( slovom: dvesto
eur ) podľa položky 60 písm. g) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008
Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro
v SR
Poučenie:
Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Dvorníky-Včeláre,
Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre. Včasné podanie odvolanie má odkladný účinok.

Csaba S i m k ó
starosta obce
Vyvesené: 4.12.2020
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Zvesené:

Doručí sa :
EL PRO KAN, M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31. 042 91 Košice
Ján Majančík-REMATRANS, 044 02 Turňa nad Bodvou
Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre
Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec
CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Železnice Slovenskej republiky, OR Košice, Tomášikova 27, 041 50 Košice
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Správa majetku ŽSR, Štefánikova 60, 040 01
Košice
9. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61
Bratislava
10. Agrodružstvo Turňa, 044 02 Turňa nad Bodvou 354
11. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70
Košice
12. Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncová 13, 041 70 Košice
13. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
14. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
16. Transpetrol, a.s.Bratislava, Śumavská38, 821 08 Bratislava
17. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
18. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
20. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
21. Hydromeliorácie š.p., Pri bitúnku 1889/13, 040 01 Košice
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
23. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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