OBEC OĽŠAVKA
stavebný úrad

________________________________________________________________
Číslo: R 2017/270-zam.

V Olšavke dňa 20.10.2017

Podľa rozdeľovníka

Vec:

Enerpro, s.r.o.,
so sídlom Miškovecka 6, Košice,
v zastúpení stavebníka
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice - návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Oľšavka – úprava NN a DP“, SO 01 – NN vonkajšie
vedenie na pozemkoch parc. č. KN C 493, 478, 414, 560 v kat. území Oľšavka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROZHODNUTIE
Dňa 04.09.2017 podala Enerpro, s.r.o., so sídlom Miškovecka 6, Košice,
v zastúpení stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice,
na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Oľšavka –
úprava NN a DP“, SO 01 – NN vonkajšie vedenie na pozemkoch parc. č. KN C 493, 478,
414, 560 v kat. území Oľšavka, tak ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby,
spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy.
Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
štátnej správy, v obci Oľšavka bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou. Ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 10.10.2017.
Obec Oľšavka, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117
stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, posúdila predložený
návrh a priloženú dokumentáciu podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohoto
posúdenia po vykonanom ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní rozhodla takto:
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona sa predložený návrh na vydanie rozhodnutia o
umiestnení stavby „Oľšavka – úprava NN a DP“, SO 01 – NN vonkajšie vedenie na
pozemkoch parc. č. KN C 493, 478, 414, 560 v kat. území Oľšavka

z a m i e t a.

1

Odôvodnenie
Enerpro, s.r.o.,
so sídlom Miškovecka 6, Košice,
v zastúpení investora
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice, podala dňa 04.09.2017 na
tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Oľšavka –
úprava NN a DP“, SO 01 – NN vonkajšie vedenie na pozemkoch parc. č. KN C 493, 478,
414, 560 v kat. území Oľšavka.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania. Začatie konania bolo oznámené
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, v obci Oľšavka bolo
oznámenie doručené verejnou vyhláškou. Ústne pojednávanie
spojené s miestnym
zisťovaním bolo dňa 10.10.2017.
Stavebný úrad v prevedenom územnom konaní preskúmal predložený návrh a
priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho
s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi. Dňa 3.10.2017 bolo stavebnému úradu
doručené vyjadrenie účastníka konania Petra Kandru, vlastníka pozemku parc. č. KN C 478,
ktorým prechádza plánovaná trasa s umiestnením podporných bodov na pozemku, v ktorom
vyjadril nesúhlas s umiestnením uvedenej stavby na jeho pozemku. Dňa 10.10.2017 bol
stavebnému úradu doručený list - námietky Valentína Klešča, vlastníka pozemku parc. č.
KN C 493, ktorým prechádza plánovaná trasa s umiestnením podporných bodov na pozemku,
v ktorom v žiadnom prípade nesúhlasí s akýmkoľvek zásahom do jeho pozemku. Na
miestnom zisťovaní dňa 10.10.2017 Peter Kandra zastúpený Lukášom Zahradníkom, na
základe splnomocnenia opätovne vyjadril nesúhlas s umiestnením stavby na jeho pozemku.
Taktiež vlastníci susedného pozemku, účastníci konania Ján Tkáč, Vladimír Tkáč a Bc.
Lýdia Rybická vyjadrili nesúhlas s tým, aby išlo nové elektrické vedenie okolo ich pozemku.
Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je sa v zmysle ust. § 54 možno odvolať v lehote do 15 dní
odo dňa jeho oznámenia na obec Oľšavka.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom (§ 70 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení) po
využití všetkých opravných prostriedkov.

Jozef Klešč
starosta obce

Príloha pre stavebníka:
- PD stavby – 2x
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Obdržia:
1. Enerpro, s.r.o., Miškovecka 6, 040 11 Košice
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
3. Obec Oľšavka s tým aby toto rozhodnutie bolo doručené v obci verejnou vyhláškou
podľa ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. a § 42 ods. 2 stavebného zákona
4. SVP, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice
5. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
6. Peter Kandra, Oľšavka 38
7. Valentín Klešč, Oľšavka 15
8. Ján Tkáč, Oľšavka 54
9. Vladimír Tkáč, Mlynská 1136/3, Krompachy
10. Bc. Lýdia Rybická, 9. mája 1013/19, Spišské Vlachy
Na vedomie:
11. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves
12. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5,
Spišská Nová Ves
13. Správa ciest KSK, stredisko Sp. Nová Ves, Tepličská cesta 9
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, Sp. Nová Ves
15. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Brezová 30, Sp. Nová Ves
16. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Sp. Nová Ves
17. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice
18. SPP - Distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, Bratislava
19. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
21. Obec Oľšavka – stavebný úrad
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