MESTO SVIT
Spoločný obecný úrad
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Č. j.: 2017/2299/07648/005-La

STAVEBNÉ

Vo Svite dňa 12. 02. 2018

POVOLENIE

Verejná vyhlášk a
Dňa 24.08.2017 Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite v zastúpení Ing. Jánom Masarikom, Mierová 115/87,
059 21 Svit, podali na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavebné objekty: "SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2
– NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia“ na pozemkoch parc. č. KN – C
463/554, 463/555, 626/119, 626/132, 626/120, 626/121, 626/123, 463/594, 462/184, 463/1,
480/34, 462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit. Na predmetné stavebné
objekty vydalo Mesto Svit rozhodnutie o ich umiestnení pod č. j. 2017/12069/003-La dňa
20.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2017. Pre záhradkársku osadu vydal
Mestský národný výbor, odbor výstavby MH a obchodu vo Svite dňa 17.09.1984
rozhodnutie o využití územia na zradenie záhradkárskej osady pod č. j.: 1765-V/84
na pozemkoch parc. č. 462/1, 462/4, 463/1, 463/8, 463/9 v k. ú. Svit. Územie sa začalo
využívať na stanovený účel do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o využití územia na záhradkársku osadu. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní
a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:
Stavebné objekty: "SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 – NN
rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia“ na pozemkoch parc. č. KN – C 463/554,
463/555, 626/119, 626/132, 626/120, 626/121, 626/123, 463/594, 462/184, 463/1, 480/34,
462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j ú.
Spôsob doterajšieho využitia pozemku parc. č. KN – C 626/120, 626/121, 626/123, 626/105,
626/107 v k. ú. Svit – ostatné plochy, pozemku parc. č. KN – C 626/119 v k. ú. Svit
– záhrady, pozemku parc. č. KN – C 480/34 - vodné plochy, pozemkov parc. č. KN – C
462/214, 463/569, 626/1 v k. ú. Svit – zastavané plochy a nádvoria, pozemkov
parc. č. KN – C 463/554, 463/555, 463/594, 462/184, 463/1 v k. ú. Svit – trvalý trávny
porast.

./.

Mesto Svit, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a krajiny vydalo dňa 30.04.2017 pod č. j.: MsÚ-2017/421-03/Ry rozhodnutie, ktorým bol
daný súhlas na výrub drevín a krovinatých porastov a nariadená náhradná výsadba.
Popis stavebných objektov
Stavebný objekt SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA sa bude realizovať
na pozemkoch parc. č. 463/554, 463/555, 626/119, 626/132, 626/120, 626/121, 626/123,
463/594, 463/569 v k. ú. Svit v nasledovnom rozsahu. VN podzemná prípojka sa pre
trafostanicu sa napojí z existujúceho stĺpa číslo VN405_PS3_9 na pozemku parc. č. KN – C
463/554 v k. ú. Svit, kde bude umiestnený odpínač typu OTEK 25/400 + HDA, súčasťou
ktorého bude obmedzovač prepätia. VN prípojka bude z kábla 3xNA2XS(F)2Y
1x150 RM/25. Kábel bude ukončený v trafostanici 400 kVA – blokovej typu Mzb1 22/630-1
na pozemku parc. č. KN – C 626/132 v k. ú. Svit a to v skrini AJE na poistkových spodkoch
s obmedzovačom prepätia POLIM D 24-07. Kábel na odpojovači bude ukončený káblovými
koncovkami MVTO-5131-ML-4-13 a v trafostanici koncovkami MVTI-5131-ML-4-13.
Trafostanica bude uzemnená pásom FeZn 30x4 mm. V trafostanici bude zabezpečené
osvetlenie vnútorného priestoru, ovládané pomocou dverných spínačov.
Stavebný objekt SO 02.2 NN rozvody sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN – C
626/132, 462/184, 463/1, 480/34, 462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit
v nasledovnom rozsahu. NN rozvody sa napoja v rozvádzači ANG v poistkách FU1, FU2,
FU3, FU4, FU 5 s istením 160A gG a 224A gG káblami NAYY-J 4x150 mm2 a NAYY-J
4x70 mm2. NN rozvod bude rozdelený na päť samostatných sekcií po 61 – 79 pozemkov.
Rozvody budú podzemné, uložené v káblovej ryhe na pieskovom lôžku. Pri križovaní
s inými podzemnými vedeniami sa uložia do rúr Ø 63 mm typu KSX-PEG 63 (FXKVR 63).
Prvý kábel z poistiek FU1 NAYY-J 4x150 mm2 bude prechádzať rozpojovacími skriňami
SR4-1.1, SR4-1.9, SR4-1.12 a ukončí sa v skrini SR3-1.15. Z predmetných skríň
sa zrealizujú odbočky k rozpojovacím skriniam SR, alebo prípojkovým skriniam SPP6
káblami NAYY-J 4x70 mm2.
Druhý kábel z poistiek FU2 NAYY-J 4x150 mm2 bude prechádzať rozpojovacími skriňami
SR3-2.1, SR3-2.3, SR3-2.5, SR3.2-7, SPP6-2.9 a ukončí sa v skrini SR3-2.10.
Z predmetných skríň sa zrealizujú odbočky k rozpojovacím skriniam SR, alebo prípojkovým
skriniam SPP6 káblami NAYY-J 4x70 mm2.
Tretí kábel z poistiek FU3 NAYY-J 4x150 mm2 bude prechádzať rozpojovacími skriňami
SR3-3.1, SPP6-3.2, SR4-3.3 a ukončí sa v skrini SR4-3.6. Z predmetných skríň sa zrealizujú
odbočky k rozpojovacím skriniam SR, alebo prípojkovým skriniam SPP6 káblami NAYY-J
4x70 mm2.
Štvrtý kábel z poistiek FU4 NAYY-J 4x150 mm2 bude prechádzať rozpojovacími skriňami
SR4-4.1 a ukončí sa v skrini SR4-4.2. Ďalej rozvod bude pokračovať zo skrine SR4-4.2
káblom NAYY-J 4x70 mm2 cez skrine SR 4-4.5, SR4-4.8 a ukončí sa v skrini SR3-4.10.
Z predmetných skríň sa zrealizujú odbočky k rozpojovacím skriniam SR, alebo prípojkovým
skriniam SPP6 káblami NAYY-J 4x70 mm2.
Piaty kábel z poistiek FU5 NAYY-J 4x150 mm2 bude prechádzať rozpojovacími skriňami
SR3-5.1, SR4-5.2, SR4-5.4, SR4-5.6, SPP6-5.8, SR4-5.9, SR3-5.11, SPP6-5.13 a ukončí sa
v skrini SPP6-5.14. Z predmetných skríň sa zrealizujú odbočky k rozpojovacím skriniam SR,
alebo prípojkovým skriniam SPP6 káblami NAYY-J 4x70 mm2.
Stavebný objekt SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia sa bude realizovať na pozemkoch
parc. č. KN – C 462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit v nasledovnom
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rozsahu. Napojenie jednotlivých odberateľov bude v rozpojovacích a prípojkových skriniach
a bude sa realizovať napojením jednotlivých rozvodníc RE1.0-x napojením káblami
NAYY-J 4x25 mm2. Elektromerové rozvodnice budú pre jedného až ôsmich odberateľov.
Z elektromerových rozvodníc sa jednotliví odberatelia sa napoja káblami CYKY-J
4x10 mm2. Elektromerové rozvodnice sa umiestnia tak, že budú dostupné pre energetické
závody. V každej elektromerovej rozvodnici bude vývod s označením pozemku. Pre
pozemky, ktoré nie sú v zozname odberu, budú pre takéto pozemky ponechané jednofázové
rezervy. Všetky vývody budú s istením 25A – jedno a trojfázové.
Napojenie pozemkov z elektromerových rozvodníc RE1.0-x sa zrealizuje káblami CYKY-J
4x10 mm2. Káble sa ukončia priamo v rozvodniciach jednotlivých hospodárskych objektov.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavebné objekty budú umiestnené na pozemkoch parc. č. KN – C 463/554, 463/555,
626/119, 626/132, 626/120, 626/121, 626/123, 463/594, 462/184, 463/1, 480/34,
462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit, podľa podmienok určených
v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom Mestom Svit pod č. j.: 2017/12069/003-La
dňa 20.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2017.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorú vypracoval: Ing. Jozef Cerva, PROKOM, projekčná kancelária, Levočská 866,
058 01 Poprad.
3. Pred začatím stavebných prác na stavbe je nutné požiadať o presné vytýčenie
podzemných vedení správcov týchto sietí v predmetnom území, pričom musia byť
dodržané ochranné pásma podľa platných STN a výkopové práce v ich blízkosti sa musia
realizovať ručne a za prítomnosti pracovníkov jednotlivých organizácií. Križovania
inžinierskych sietí musia zodpovedať STN 73 6005.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Počas realizácie stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona
na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
6. Dodržať požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 369/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Počas realizácie prác nesmie dochádzať k poškodzovaniu vzrastlej zelene, ktorú je nutné
počas celej realizácie stavby chrániť.
8. Okolie a obvod staveniska označiť a usporiadať tak, aby boli jasne viditeľné
a identifikovateľné.
9. Zhotoviteľ stavby je povinný dbať na to, aby pri jej uskutočňovaní nedošlo k vzniku škôd
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniku škôd ich uhradí v plnom
rozsahu a na vlastné náklady.
10. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.12.2019.
11. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník do 15 dní odo dňa
skončenia výberového konania je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, ktorý bude
vybratý výberovým konaním.
12. Stavebník je povinný ohlásiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe.
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude
uvedené meno stavebníka, dodávateľ, orgán, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum
povolenia.
14. Stavbu realizovať tak, aby vykonávanými prácami nevznikli škody na susedných
nehnuteľnostiach a dbať o to, aby sa čo najmenej rušilo užívanie susedných
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nehnuteľností a bol zabezpečený prístup a príjazd k týmto stavbám a pozemkom počas
celej jej realizácie.
15. Zhotoviteľ stavby pri svojej činnosti nesmie znečisťovať verejné komunikácie. Vozidlá
pri výjazde zo staveniska musia byť riadne očistené. V opačnom prípade bude Mesto
Svit, ako príslušný cestný správny orgán postupovať v zmysle § 10 a § 22a cestného
zákona.
16. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky, ktoré majú osvedčenie o akosti.
Doklady o overení požadovaných vlastností a vhodnosti stavebník predloží pri
kolaudácii.
17. Dodržať podmienky rozhodnutia Mesta Svit, ako príslušného orgánu štátnej správy
v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny zo dňa 30.04.2017 pod č. j.: MsÚ2017/421-03/Ry, ktorým bol daný súhlas na výrub drevín a krovinatých porastov
a nariadená náhradná výsadba.
18. Dodržať podmienky uvedené v Odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a. s.,
Bratislava pod č. j.: 5786/3/2017 zo dňa 28.12.2017 a to hlavne. Zariadenie vyhotovené
v súlade s projektovou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní
skúšok podľa § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Odborné stanovisko je nutné
predložiť inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s., pri skúške. Dodávateľ prác musí
informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Košice o každej zmene, ktorá môže
ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.
19. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského
pamiatkového úradu Prešov pod č. KPUPO-2017/14860-2/47606/Lk zo dňa 26.06.2017.
Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz
nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, stavebník je povinný ohlásiť
začatie výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým
predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča. Stavebník je
povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po
jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
20. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Ministerstva
dopravy a výstavby SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru dráhového
stavebného úradu pod č. j.: 22647/2017/SŽDD/55003 zo dňa 31.07.2017, ktorým bol
daný súhlas na zriadenie stavby v ochrannom pásme dráhy a to hlavne. Stavba bude
realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR. Prípadné zmeny stavby
nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 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 pre vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD a OD
prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy,
vrátane zaistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadením dráhy na stavbou
dotknutom pozemku. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty,
vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku ŽSR, Generálneho
riaditeľstva Bratislava pod č. j.: 24813/2016/0420-002 zo dňa 01.12.2016. Po ukončení
prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. Vlastník (užívateľ)
stavby je povinný stavbu udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu
na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
21. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení
Železníc SR Bratislava, Generálneho riaditeľstva, odboru expertízy pod č. j.:
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23837/2017/O420-2 zo dňa 26.07.2017. Riešiť pri styku v záujmovom území ochranu
podzemných kábelových vedení (MK) v správe ŽSR – OR Košice, SOZT (Rešpektovať
ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľne – prístupné.
Je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie, lávky, vysádzať trvalé porasty, ktoré by
mohli ohroziť vedenie). Pred začatím stavebných prác si stavebník objedná vytýčenie
podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Košice, SOZT
a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce
v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne zo dozoru
správcu podzemných vedení. Stavebník oznámi termín začatia a ukončenia prác v OPD
na ŽSR – OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves z dôvodu bezpečnosti
prevádzky na dráhe. Stavebník je povinný stavbu realizovať, aby odolávala dynamickým
vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy. Stavebník je
povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená
železničná prevádzka. Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade
negatívnych účinkov dráhy na stavbu. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad
vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku ŽSR.
22. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc SR Bratislava, Strediska
hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálneho pracoviska Košice pod č. j.:
0750/2a.15/2422/2017/RP KE zo dňa 20.07.2017 a pod č. j.: 0750/2a.15/2422/2017/RP
KE zo dňa 29.09.2017.
23. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc SR Bratislava, Oblastného
riaditeľstva Košice, Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky pod č. j.:
872/2017/SOZT zo dňa 10.07.2017.
24. Bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Železníc SR Bratislava,
Oblastného riaditeľstva Košice, Strediska miestnej správy a údržby KT Košice pod č. j.:
12/93/2017/KTSNV zo dňa 07.07.2017.
25. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií Bratislava zo dňa 13.02.2017 pod č. j.:
05669/2017/C233-SCDPK/12233, ktorým bola povolená výnimka zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme diaľnice D1 v úseku Mengusovce – Jánovce, km cca 318,900 –
320,000 v k. ú. Svit. Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej
dokumentácie pre územné konanie. V prípade zmien v projektovej dokumentácii alebo
inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť projektovú
dokumentáciu na opätovné posúdenie aj Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Prácami
na predmetnej stavbe, samotnou stavbou, ako ani užívaním tejto stavby nesmie priamo
alebo nepriamo dôjsť k ohrozeniu výstavby diaľnice D1, ako ani k ohrozeniu premávky
na diaľnici D1. Ak by takáto situácia hrozila, žiadateľ vykoná všetky potrebné opatrenia
na jej odvrátenie a v prácach, resp. užívaní stavby pokračovať až po obstaraní všetkých
potrebných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie premávky na diaľnici
D1. Stavba nebude dopravne priamo pripojená na diaľnicu D1 a to ani počas výstavby.
Prístup k stavbe a k jej súčastiam bude zabezpečený bez využitia diaľnice D1. Predmetná
stavba musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu vozidiel na diaľnici
D1. V ochrannom pásme budúcej diaľnice D1 nebudú umiestnené reklamné stavby.
Žiadateľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a zameranie hĺbky ich uloženia na
vlastné náklady a aby tieto boli počas celej stavby rešpektované. Začiatok a ukončenie
prác v ochrannom pásme diaľnice D1 žiadateľ vopred oznámi NDS, a. s., - Stredisko
správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce a bude sa riadiť pokynmi riaditeľa strediska alebo
pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 9. Po ukončení prác v ochrannom pásme
diaľnice D1 žiadateľ zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol uvedený do pôvodného
stavu. Vzhľadom na blízkosť stavby pri diaľnici D1 je situácia stavebníkovi známa a je
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s ňou uzrozumený a nebude si nárokovať voči budúcemu správcovi ani voči ministerstvu
žiadne dodatočné opatrenia z dôvodu prevádzky na nej. V prípade potreby stavebník si
na vlastné náklady zabezpečí ochranu zdravia a životného prostredia z možných
negatívnych vplyvov z cestnej premávky na diaľnici D1 v zmysle vyhlášky č. 549/2007
Z. z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení zmeny vyhlášky č. 237/2009 Z. z. Cestný správny orgán si
vyhradzuje právo v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem stanovené podmienky
doplniť alebo zmeniť. Pokiaľ si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky alebo iný záujem, si MV SR PPZ vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu
stanovených podmienok. Tieto zmenené podmienky žiadateľ následne oznámi
ministerstvu. Žiadateľ po ukončení prác odovzdá správcovi – NDS, a. s., oddeleniu
majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia spolu s geodetickým zameraním
v digitálnej forme, ako aj v tlačenej v počte po 2 ks.
26. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie,
štátnej správy odpadového hospodárstva uvedené v záväznom stanovisku pod č. j.: OUPP-OSZP-2016/018474-02-JP zo dňa 06.12.2016. Odpady odovzdať osobe oprávnenej
na nakladanie s odpadmi. V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov
vznikajúcich pri stavebných prácach pre fyzické osoby je ten, kto uvedené práce
vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona
o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu predloží
ku kolaudácii stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch evidenciu
o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
27. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, Pozemkového a lesného odboru uvedené
v stanovisku pod č. j.: OU-PP-PLO-2017/016276-002 zo dňa 14.11.2017. Stavbu
realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu prirodzených vlastností dotknutej a okolitej
poľnohospodárskej pôdy. Termíny realizácie stavby, podmienky vstupu na
poľnohospodárske
pozemky
vopred
odsúhlasiť
s vlastníkmi
a užívateľmi
poľnohospodárskej pôdy Dodržať podmienky vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej
pôdy v zmysle zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona. Pred začatím
stavebných prác na poľnohospodárskych pozemkoch vykonať skrývku humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy, túto uložiť počas realizácie stavebných prác
oddelene od výkopovej zeminy a po zasypaní výkopových rýh použiť na spätnú
rekultiváciu pozemkov tak, ako je uvedené v návrhu na vrátenie poľnohospodárskej pôdy
do pôvodného stavu a v bilancii skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej
pôdy. Skrývkovú zeminu počas stavebných prác zabezpečiť pred znehodnotením
a rozkradnutím. Po uložení elektrického káblového vedenia do zeme a po zasypaní rýh
vykonať spätnú rekultiváciu dotknutého územia rozprestrením humóznej vrstvy zeminy
a uvedením pozemkov do pôvodného stavu podľa návrhu vrátenia poľnohospodárskej
pôdy do pôvodného stavu. Za účelom umiestnenia novej kioskovej trafostanice
v Záhradkovej osade ZO SZZ BREZINY vo Svite na pozemku parc. č. KN – C 626/132
v k. ú. Svit, vydal Okresný úrad Poprad, PLO dňa 26.09.2016 pod č. j.: OU-PP-PLO2016/014667-002 stanovisko k zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle ust. § 17
ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona.
28. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SUDOP Košice, a. s. pod č. j.:
1068/144515/31 zo dňa 10.07.2017. V plnej miere rešpektovať technické riešenie
prevádzkových
súborov
a stavebných
objektov
riešených
v projektových
dokumentáciách „Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš –
Poprad – Tatry (mimo), I. etapa.
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29. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p., OZ Košice, Správy povodia Dunajca a Popradu pod č. j.: CS SVP OZ KE
1190/2017/2 zo dňa 10.07.2017 a to hlavne. Zahájenie prác pri vodnom toku oznámiť
min. 4 dni vopred. Narušený terén pri vodnom toku, prípadne úpravu koryta dať po
ukončení prác do pôvodného stavu. Miesto križovania vodného toku označiť tabuľkami
„pozor nebagrovať“. Ku kolaudačnému konaniu doložiť porealizačné zameranie hĺbky
uloženia NN rozvodov pod vodným tokom Slovenskému vodohospodárskemu podniku,
š. p., OZ Košice, Správe povodia Dunajca a Popradu. Vlastníci stavieb, ktoré nie sú
vodnými stavbami alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku
a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady (vodný zákon § 47 ods. 3, písm. a),
b) dbať o ich riadnu údržbu a och statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok
vôd. Zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom. Správca
vodného toku podľa § 49 ods. 5 (vodný zákon) nezodpovedá za škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou.
30. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice pod č. j.: 14419/2017/5100307868 zo dňa
03.07.2017 a pod pod č. j.: 14704/2017/5100307868 zo dňa 04.07.2017.
31. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bratislava
pod č. j.: 6611729622 zo dňa 24.10.2017 a to hlavne. Pri realizácii stavby dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a. s., alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona
č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.
z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak
zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s.,
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 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. 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. V projektovej
dokumentácii – vykonávacom projekte musí figurovať podmienka ST 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 sa v riešenom území nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení. V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou
z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie pre stavbu stratí
platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že
v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s.,
stavebník je povinný vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a. s.,
na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.
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32. Stavebník je povinný bezpodmienečne dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení
SPP - Distribúcia, a. s., Bratislava pod č. j.: TD/NS/0636/2017/Hy zo dňa 11.07.2017.
V záujmovom území sa nachádzajú VTL plynovod DN 200 OCL, 4,0 MPa, káble SKAO,
STL plynovod. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP -D, a. s., najneskôr 7 dní pred zahájením prác.
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D, a. s., vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je
povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4,0 m na každú stranu od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské
zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP - D,
a. s., na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu
a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP - D, a. s.,
nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce
nevzťahuje vydané povolenie SPP - D, a. s. Odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske
siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. Stavebník nesmie nad
trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie
a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia
SPP - D, a. s., vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP -D,
a. s. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené
v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, TPP 701 03. Stavebník je povinný
rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo
bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní stavby
s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti
v zmysle STN 73 6005 a TTP 906 01. Stavebník nesmie v ochrannom pásme
plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať
nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. V miestach križovania s VTL
plynovodom uložiť elektrický kábel do betónovej (plastovej) tvárnicovej chráničky alebo
korýtka presahujúcu o 2,0 m na oboch stranách okraje križovaných vedení.
33. Dodržať podmienku CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit uvedené vo vyjadrení
pod č. j.: Ka/170724 zo dňa 24.07.2017. Aj napriek skutočnosti, že podľa realizačného
projektu nedôjde ku križovaniu a nedovolenému súbehu VN káblového vedenia a STL
prípojky zemného plynu (DN 300, PN 0,3 MPa), je nutné dodržať ochranné (8 m
– zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 79 písm. b) a bezpečnostné pásmo (10 m
- zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 80 písm. b) strednotlakového plynovodu, ktorý
je majetkom spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit.
34. Dodržať podmienky TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Svit uvedené vo vyjadrení zo dňa
26.07.2017. Termín začatia prác písomne ohlásiť 30 dní pred začatím prác spoločnosti
TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Svit. Všetky realizované práce a činnosti vykonávať
podľa stanovených podmienok a odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prípojná
komunikácia k regulačnej stanici plynu križuje plynovod STL a aj prípojku NN pre RS
plynu spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Svit a preto križovanie so sieťami
musí byť v súlade a v zmysle platnej legislatívy, noriem a vyhlášok. Pri zistených
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škodách, havárii resp. akomkoľvek poškodení zariadenia TATRASVIT SVIT-SOCKS,
a. s., Svit po realizácii prác aj po časovom odstupe v mieste realizácie, znáša všetky
škody, náklady investor, realizačná spoločnosť a určený stavebný dozor realizácie. Pri
realizácii a súvisiacich prácach nesmie byť prerušená a ani obmedzená dodávka plynu do
spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Svit. Pri realizácii prác nevzniknú
spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Svit žiadne škody, náklady a ani
povinnosti. K realizácii a súvisiacim prácam prizvať zástupcu spoločnosti TATRASVIT
SVIT-SOCKS, a. s., Svit a oboznámiť ho s priebehom vykonávaných prác. Po vykonaní
prác musí byť vykonané porealizačné zameranie objektov, pričom jednu kópiu zamerania
spolu so záznamom na CD nosiči odovzdať spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS,
a. s., Svit.
35. Po ukončení stavby požiada stavebník o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona
a k návrhu doloží porealizačné a výškopisné zameranie stavby.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
§ 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania.
Pripomienka,
ktorú
si
uplatnili
účastníci
konania
................................................................................................ohľadom predĺženia NN prípojky
bola akceptovaná a návrh bol upravený vo výkresoch projektovej dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia a tak odpadol dôvod vysporiadať sa s podanou pripomienkou.
Odôvodnenie
Dňa 24.08.2017 Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite v zastúpení Ing. Jánom Masarikom, Mierová 115/87,
059 21 Svit, podali na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavebné objekty: "SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2
– NN rozvody, SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia“ na pozemkoch parc. č. KN – C
463/554, 463/555, 626/119, 626/132, 626/120, 626/121, 626/123, 463/594, 462/184, 463/1,
480/34, 462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit. Na predmetné stavebné
objekty vydalo Mesto Svit rozhodnutie o ich umiestnení pod č. j. 2017/12069/003-La dňa
20.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2017. Pre záhradkársku osadu vydal
Mestský národný výbor, odbor výstavby MH a obchodu vo Svite dňa 17.09.1984
rozhodnutie o využití územia na zradenie záhradkárskej osady pod č. j.: 1765-V/84
na pozemkoch parc. č. 462/1, 462/4, 463/1, 463/8, 463/9 v k. ú. Svit. Územie sa začalo
využívať na stanovený účel do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o využití územia na záhradkársku osadu. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil listom zo dňa 11.10.2017 začatie stavebného konania účastníkom
konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Nakoľko z vyjadrení
a dokladov po oznámení stavebného konania vyplynulo, že žiadosť nie je kompletná
a neobsahuje všetky doklady a podklady k spoľahlivému posúdeniu žiadosti a vydaniu
stavebného povolenia, stavebný úrad vyzval stavebníkov na doplnenie žiadosti
a rozhodnutím pod č. j.: 2017/2299/07648/002-La zo dňa 08.11.2017 konanie prerušil.
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V rozhodnutí stavebný úrad poučil stavebníkov, že pokiaľ nebude žiadosť v lehote 90 dní
odo dňa doručenia výzvy doplnená, že konanie bude v súlade s § 60 ods. 2 stavebného
zákona zastavené. Po doplnení požadovaných dokladov a podkladov v stanovenej lehote
stavebným úradom, stavebný úrad listom zo dňa 09.01.2018 oznámil účastníkom konania
verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo pokračovanie stavebného konania.
Nakoľko stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a dokumentácia
so žiadosťou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby, bolo
upustené od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
V zákonom
stanovenej
lehote
účastníci
konania
.................................................................................... podali pripomienku, aby sa predĺžila
NN prípojka k ich pozemku. Táto pripomienka bola akceptovaná a návrh bol upravený
vo výkresoch projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia poľa ich
požiadavky a tak odpadol dôvod vysporiadať sa s podanou pripomienkou uplatnenou
v konaní, nakoľko bolo účastníkom konania vyhovené v plnom rozsahu.
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky príslušných STN.
Stavebníci predložili listy vlastníctva, ktorými preukázali vlastnícke práva k pozemkom
parc. č. KN – C 463/554, 463/555, 626/119, 626/132, 626/120, 626/121, 626/123, 463/594,
462/184, 463/1, 480/34, 462/214, 463/569, 626/1, 626/105, 626/107 v k. ú. Svit, potrebných
na realizáciu stavby – stavebných objektov. Zároveň sa stavebníci preukázali zmluvami
o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) a nájomnú zmluvu
a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi pozemkov potrebných
na realizáciu stavby.
Mesto Svit, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a krajiny vydalo dňa 30.04.2017 pod č. j.: MsÚ-2017/421-03/Ry rozhodnutie, ktorým bol
daný súhlas na výrub drevín a krovinatých porastov a nariadená náhradná výsadba.
Ku stavbe sa vyjadrili: Mesto Svit, ako orgán ochrany prírody a krajiny,
ako územnoplánovací orgán, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Technická inšpekcia, a. s.,
Bratislava, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných
komunikácií Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy,
Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, Železnice SR Bratislava, Stredisko
hospodárenia s majetkom Bratislava, Železnice SR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Košice,
Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Košice, Železnice SR Bratislava, Oblastné
riaditeľstvo Košice, Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice,
Železnice SR Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne
pracovisko Košice, Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové
hospodárstvo, štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, Okresný úrad Poprad,
pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade,
Ministerstvo obrany SR, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava, SUDOP Košice,
a. s., Dopravný úrad - divízia civilného letectva, Bratislava, Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., Banská Štiavnica, OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad,
TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Svit, CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit,
SPP – Distribúcia, a. s., Bratislava, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, Slovak
Telekom, a. s., Bratislava a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad.
Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
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Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného
zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba
zodpovedá starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani
životné prostredie neohrozuje a umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu v zmysle stavebného zákona. Umiestnenie stavby nie je v rozpore
s platným ÚPN Mesta Svit.
Riešenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje, čoho dôkazom sú kladné stanoviská
dotknutých orgánov predložené v územnom a stavebnom konaní (Okresného úradu Poprad,
odboru starostlivosti o životné prostredie, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy,
ochrany prírody a krajiny, Mesta Svit, ako príslušného orgánu štátnej správy v prvom stupni
vo veciach ochrany prírody a krajiny a Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného
odboru). Umiestnenie stavby vzhľadom na susedné stavby je v súlade s platnými
technickými predpismi, ako aj s požiadavkami požiarnej ochrany, čoho dôkazom je kladné
stanovisko dotknutého orgánu predložené v stavebnom konaní (Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Poprade).
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov podľa položky 60 bol uhradený vo výške 400,00 € v pokladni Mesta
Svit, pokladničný doklad č. 3555/17.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia podaním na Mesto Svit, Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova
268/32, 059 21 Svit. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov toto rozhodnutie
je možné preskúmať súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta
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Vyvesené dňa: ..........................

Zvesené dňa: ............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Partizánska 690/87,
058 01 Poprad
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice
REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
Dopravný úrad - divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit
TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit
Mesto Svit, orgán ochrany prírody, územnoplánovací orgán Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit
ŽSR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, RP, Štefánikova 60,
041 50 Košice
ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27,
041 50 Košice
ŽSR, OR Košice, Sekcia OTZ, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova
10, 040 02 Košice
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu,
Levočská 852/31, 058 01 Poprad
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Ing. Ján Masarik, Mierová 115/87, 059 21 Svit
Ing. Jozef Cerva, prokom, Levočská 866, 058 01 Poprad - projektant

13

