
Obec Ostrovany 
Obecný úrad v Ostrovanoch, Hlavná 60,  082 22,  Ostrovany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. 17/2022 - 54/Mt                                                                          V Sabinove, dňa  17.05.2022 
 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
                                                            (verejná vyhláška) 

 

             Dňa 12.01.2022 podala firma: Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 

91, Košice vz. EL PRO KAN, s. r. o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01, Vranov nad Topľou 

na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Ražňany, 

Ostrovany-Výstavba VN vedenia V 545- optický kábel“ katastrálne územie Ostrovany, 

Ražňany. 

 

            Obec Ostrovany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  

stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil 

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a  podľa § 39  a § 39a  stavebného zákona  a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva 

 

r o z h o d n u t i e 

 

o umiestnení líniovej stavby: „Ražňany, Ostrovany-Výstavba VN vedenia V 545- optický 

kábel“ katastrálne územie Ostrovany, Ražňany, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

    

         Pre umiestnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch katastrálne územie Ražňany 

a katastrálne územie Ostrovany tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. V súlade s § 4 ods. c) vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. ak ide o prípady uvedené v § 36 ods. 4 stavebného zákona, postačí opis 

územia.  Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Michal Kandala.  

 

2. Účel stavby- zriadenie nového podzemného optického kábla v novej resp. spoločnej 

trase s podzemným vedením VN vedením. 
 

3. Lokalita navrhovanej líniovej stavby:  extravilán obce Ražňany, prechádza popri 

ceste III/3179 (ďalej len ,,cesta“) v kat. území obcí Ražňany extravilánom smerom do 

obce Ostrovany. 
 

4. Záujmové územie stavby je rovinné s miernym sklonom do 4 %. Nadmorská výška 

terénu sa pohybuje v rozmedzí 340- 315 m.n.m. 
 

 



5. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje 

žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky. 
 

6. Celková dĺžka trasy je cca  2886m.                                                                                                         
 

7. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový 

systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného 

súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení 

stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť. 
 

8. Do konania bolo doložené splnomocnenie firmy: Východoslovenská distribučná, a. 

s., Mlynská č. 31, 042 91, Košice , v ktorom splnomocňujú firmu: EL PRO KAN, s. 

r. o., M.R. Štefánika 212/181, 0903 01, Vranov nad Topľou. 
 

9. Do konania bolo doložené učenie stavebného úradu pod č. OU-PO-OVBP2-

2021/047638-002 zo dňa 07.12.2021. v ktorom OU Prešov, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy určuje obec Ostrovany, ako príslušný 

stavebný úrad, ktorý vykoná územné a stavebné konanie a vydá územné rozhodnutie 

o umiestnení stavby a stavebné povolenie pre stavbu ,,Ražňany, Ostrovany Výstavba 

VN vedenia V 545, ktorá sa má uskutočniť v územnom obvode stavebných úradov, a to 

v katastrálnych územiach Ražňany a Ostrovany. 

 

10. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  obce Ražňany pod č. 426/2021-944/Mt zo 

dňa 05.01.2021 v ktorom konštatuje: Po preštudovaní projektovej dokumentácie obec 

Ražňany, obecný úrad v Ražňanoch 235, 0825 61, Ražňany konštatuje, že stavbu je 

možné povoliť na základe územného rozhodnutia. 

 

11. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-

2021/003914-002, zo dňa 08.12.2021. 
 

12. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-

2021/003941-002, zo dňa 14.12.2021. 

 

13. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 

825 11, Bratislava zo dňa 02.12.2021 pod č. TD/NS/0799/2021/Los.   
 

14. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  OU-PO- OCDPK, Námestie mieru 3, 081 

92, Prešov pod č. OU-PO- OCDPK-2021/048111-002, zo dňa 06.12.2021. 
  

15. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov 

pod č. SUCPSK-PO2021/1630(6032)/-001, ktoré vybavil Ing. Radovan Karafa zo 

dňa 10.12.2021.  
 

16. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Ministerstva Obrany SR, Sekcia majetku 

a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava zo dňa 23.12.2021 pod č. 

SEMaI-42-1523/2021. 

 

 



17. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01, Prešov zo dňa 06.12.2021 

pod č. CPPO-OTS-2021/002788-499. 
 

18. Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí  Krajského pamiatkového úradu Prešov, 

Hlavná 115, 080 01, Prešov zo dňa 17.08.2017 pod č. KPUPO-2017/17715-

03/64132/U1.  
 

19. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Okresného riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru v Prešove, Oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 

01, Prešov pod č. ORHZ-PO1-2021/001005-003 zo dňa 16.12.2021.  

 

20. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, 

Prešov pod č. 135522/2021/O zo dňa 03.12.2021. 
 

21. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Orange Slovensko, a. s. zo dňa 20.12.2021 

ktorí konštatujú: v blízkom záujmovom území sa nenachádzajú podzemné 

telekomunikačné zariadenia spoločnosti. 
 

22. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  O2 Slovakia, s. r. o.  zo dňa 02.12.2021 

ktorí konštatujú: v blízkom záujmovom území sa nenachádzajú podzemné 

telekomunikačné zariadenia spoločnosti. 
 

23. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  UPC Broadband s. r. o., Alvinczyho č. 14, 

040 01, Košice pod č. IP9440/2021 29.11.2021.  
 

24. Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na stavebný úrad za 

účelom vyznačenia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania: 

  

           Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 

tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

 

O d ô v o d n e n i e 

          Dňa 12.01.2022 podala firma: Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 

91, Košice vz. EL PRO KAN, s. r. o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01, Vranov nad Topľou 

na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Ražňany, 

Ostrovany-Výstavba VN vedenia V 545- optický kábel“ katastrálne územie Ostrovany, 

Ražňany. 

 

           Obec Ostrovany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  

stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil 

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov z ústneho pojednávania, 

ktoré sa konalo na Obecnom úrade v Ražňanoch podľa § 39  a § 39a  stavebného zákona  a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu. 

  



 

P o u č e n i e : 

 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Obecnom úrade v Ostrovanoch. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                                                                            Mgr. Rastislav Popuša 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Verejná vyhláška 
 

Na vedomie: 
 

1. EL PRO KAN, s. r. o., M.R. Štefánika 212/181, 0903 01, Vranov nad Topľou  

2. SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava  

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

4. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, 

Sabinov, ŠSOH 

5. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, 

Sabinov, ŠVS 

6. Obec Ražňany, Obecný úrad v Ražňanoch 235, 082 61, Ražňany 

7. Obec Ostrovany, Obecný úrad v Ostrovanoch, Ostrovany 60, 082 22, Ostrovany 

8. OU-PO- OCDPK, Námestie mieru 3, 081 92, Prešov 

9. SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov 

10. Ministerstva Obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, 

Komenského 39/A, 040 01, Košice 

11. Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov 

12. Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, Oddelenie 

požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov 

13. VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov 

14. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, Bratislava 

15. Orange Slovensko, a. s.  

16. O2 Slovakia, s. r. o. 

17. UPC Broadband s. r. o., Alvinczyho č. 14, 040 01, Košice 
 


