odbor starostlivosti o životné prostredie
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo: OU-HE-OSZP-2018/000081-017-VA

Humenné 03.09.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 1 ods.1 písm.c) a § 5 ods.1 zákona č.525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ust. § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon), v súlade s ust.§ 66-70 a ust. §-u 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO
36 570 460, zastúpenej v zmysle písomného splnomocnenia spoločnosťou Vodohospodársky
projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, doručenej dňa 24.07.2017, vo veci vydania
vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu „„Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia
ČOV“. Stavba zahŕňa nasledovné stavebné objekty: SO 01 – Vypínacia komora, SO 02 – Čerpacia
stanica na prítoku, SO 03 – Lapák piesku, SO 04 – Biomonoblok, SO 05 – Dosadzovacie nádrže
a ČS kalu, SO 06 – Budova odvodnenia kalu, SO 07 – Prevádzková budova, SO 08 – Skládka
odvodneného kalu, SO 09 – Šachta merania odtoku a obtoku, So 10 – Prepojovacie potrubia, SO
11 – Komunikácie a spevnené plochy, SO 12 – terénne a sadové Úpravy, SO 13 – Kanalizačná
čerpacia stanica, SO 14 – Stoka C6, SO 15 – Stoka C6-1, SO 16 – Križovanie cesty I/74 stokou C,
SO 17 – Stoka A1 – predĺženie, SO 22 – Odbočenia pre prípojky, SO 24 – Stoka A –
rekonštrukcia, SO 25 – Stoka B – rekonštrukcia, SO 27 – Elektrická prípojka a odberné elektrické
zariadenia pre ČS, SO 28 – Úprava trafostanice, SO 29 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO
30 – Odberné elektrické zariadenie; a prevádzkové súbory: PS 01 – Vypínacia komora, PS 02 –
Čerpacia stanica na prítoku, PS 03 - Lapák piesku, PS 04 - Nitrifikačná a denitrifikačná nádrž, PS
05 - Dosadzovacie nádrže, PS 06 - Čerpacia stanica kalu, PS 07 – Dúchareň, PS 08 Zahusťovanie a stabilizácia kalu, PS 09 - Odvodnenie kalu, PS 10 – Meranie prietoku čistených
vôd a obtoku, PS 11 - AT stanica a studňa, PS 12 - Kanalizačná čerpacia stanica, PS 13 –
Demontáž technológie – strojná časť, PS 14 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 15 – Meranie a
regulácia“, oznámil začatie vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou, ktoré sa
uskutočnilo dňa 20.07.2018 na mieste stavby.
A. Podľa ust. §-u 26 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade
s § 66 stavebného zákona a s ust. § 46 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
povoľuje
stavebníkovi: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
IČO 36 570 460
Telefón
+421/57 4861106

Fax
+421/57 4861102

E-mail
jana.valigova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Zriadenie vodnej stavby: „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“a to :
Stavebné objekty
SO 01 - Vypínacia komora
SO 02 - Čerpacia stanica na prítoku
SO 03 - Lapák piesku
SO 04 - Biomonoblok
SO 05 - Dosadzovacie nádrže a ČS kalu
SO 06 – Budova odvodnenia kalu
SO 07 – Prevádzková budova
SO 08 – Skládka odvodneného kalu
SO 09 – Šachty merania odtoku čistených vôd a obtoku
SO 10 – Prepojovacie potrubia
SO 11 – Komunikácie a spevnené plochy čistiarne
SO 12 – Terénne a sadové úpravy ČOV
SO 16 – Križovanie cesty I/74 stokou C
SO 17 – Stoka A1 - predĺženie
SO 22 – Odbočenia pre prípojky
SO 24 – Stoka A – rekonštrukcia
SO 25 – Stoka B – rekonštrukcia
SO 28 – Rekonštrukcia trafostanice TS 0140-0004 TR4 Kamenica n/C
SO 29 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy
SO 30 - Odberné elektrické zariadenie
Prevádzkové súbory
PS 01 – Vypínacia komora
PS 02 – Čerpacia stanica na prítoku
PS 03 - Lapák piesku
PS 04 - Nitrifikačná a denitrifikačná nádrž
PS 05 - Dosadzovacie nádrže
PS 06 - Čerpacia stanica kalu
PS 07 - Dúchareň
PS 08 - Zahusťovanie a stabilizácia kalu
PS 09 - Odvodnenie kalu
PS 10 – Meranie prietoku čistených vôd a obtoku
PS 11 - AT stanica a studňa
PS 13 – Demontáž technológie – strojná časť
PS 14 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 15 – Meranie a regulácia
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č.
KN-C
SO 01-12: 1460/3, 1460/4, 1460/5, 1460/6,
SO 16: 341/3, 678/1,
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Stoka A-1: 1121, 1113/1, 341/4, 344,343, 345, 346/2 341/1, 1113/6, 467/2,
Odbočenia pre prípojky: 3113/3
Stoka A – rekonštrukcia: 1460/1, 1280/1,1216/1, 1216/8, 757/1, 984, 341/1, 486/1,
Stoka B – rekonštrukcia: 1216/8, 1131, 329, 1141, 1147/11, 1148/35, 1129, 1132, 1133,
1127, 1126/1, 1126/6, 1126/15,
SO 28,29,30: 1141, 1460/1, 1460/4, 1460/5, 1460/7, 1280/1, 1216/1, 1216/8, 1131, 329,
1129, 1132, 1133, 1127, 1141,1134/1, 1135, 1137, 1139,
KNE
SO 16: 1421/3, 3023, 1041/11
Stoka A-1:1447, 3022, 3021/1, 3023, 149,
Odbočenia pre prípojky:1421/3, 3022
Stoka A – rekonštrukcia: 1332/1, 1331/2, 1330, 1332/2, 1332/3, 1333, 1334, 1335/1,
1335/2, 1455/1, 1455/2, 1456/2, 1457,1449/1, 1449/2, 1450/1,
3031/1, 1447, 960/1, 959, 958/2, 958/1, 955, 954/2, 954/1,
953/2, 953/1, 5/1, 5/2, 5/3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2,
12/3, 3032, 944, 943/1, 942, 941/1, 940/1, 939, 938, 937/3,
937/1, 936, 935/1, 932/1, 931/1, 930/1, 927, 925, 924/6,
924/2, 924/1, 923, 922, 921/2, 921/1, 920, 919/1, 918, 917,
914/1, 913, 910, 909/4, 909/1, 908/1, 907/3, 907/2, 907/1,
Stoka B – rekonštrukcia:3025/2, 1448/1, 3024/1,
SO 28,29,30: 1332/1, 1331/2, 1330, 1332/2, 1332/3, 1333, 1334, 1335/1, 1335/2,
1455/1, 1455/2,1456/2, 1449/1, 1449/2, 3031/1, 3025/2, 1448/1, 1457,
2622/1, 3024/1,
v k.ú. Kamenica nad Cirochou
V súlade s ust. § 26 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), je toto
rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa ust. § 66
stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.

B. Podmienky povolenia:
1. Stavebník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
2. Stavba bude umiestnená v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č.j.576/2015, zo dňa
28.12.2015 , právoplatné 04.02.2016 a rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia č.481/2017,
zo dňa 23.10.2017, právoplatné 27.11.2017, ktoré vydala obec Kamenica nad Cirochou a je
potrebné dodržať podmienky územného rozhodnutia. Stavba sa bude realizovať podľa
predloženej projektovej dokumentácie stavby stavbu „„Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia
ČOV“. Stavba zahŕňa nasledovné stavebné objekty: SO 01 – Vypínacia komora, SO 02 – Čerpacia
stanica na prítoku, SO 03 – Lapák piesku, SO 04 – Biomonoblok, SO 05 – Dosadzovacie nádrže
a ČS kalu, SO 06 – Budova odvodnenia kalu, SO 07 – Prevádzková budova, SO 08 – Skládka
odvodneného kalu, SO 09 – Šachta merania odtoku a obtoku, So 10 – Prepojovacie potrubia, SO
11 – Komunikácie a spevnené plochy, SO 12 – terénne a sadové Úpravy, SO 13 – Kanalizačná
čerpacia stanica, SO 14 – Stoka C6, SO 15 – Stoka C6-1, SO 16 – Križovanie cesty I/74 stokou C,
SO 17 – Stoka A1 – predĺženie, SO 22 – Odbočenia pre prípojky, SO 24 – Stoka A –
rekonštrukcia, SO 25 – Stoka B – rekonštrukcia, SO 27 – Elektrická prípojka a odberné elektrické
zariadenia pre ČS, SO 28 – Úprava trafostanice, SO 29 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO
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30 – Odberné elektrické zariadenie“ – kolektív Vodohospodársky projekt s.r.o., projektová
kancelária vodohospodárskych stavieb, zodpovedný projektant Ing. Ján Osif, autorizovaný
stavebný inžinier reg.č. 0504*Z*2-2, overenej v stavebnom konaní.
3. Lehota na dokončenie stavby: 24 mesiacov od začatia stavby
4. Stavebník je povinný dať predmetnú stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a
kartografické práce.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné
technické normy, návody výrobcu stavebných výrobkov, všeobecne zaužívané pracovné postupy,
dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu
zdravia osôb na stavenisku a v okolí stavby, stavenisko označiť.
6. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom "Stavba povolená ....., pod č. ....., dňa .....,
stavebník ....., termín začatia .....,termín ukončenia ....., dodávateľ stavby ..... ."
na viditeľnom mieste. Orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu je
povinný oznámiť začatie stavby.
7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (má certifikát).
8. Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním. Do 15 dní od ukončenia výberového
konania oznámiť tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby.
9.Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na
stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku a je zodpovedný za dodržanie podmienok
stavebného povolenia.
10.Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité
údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru,
stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod., stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa
prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.
11.V prípade potreby zmien projektu, ktoré by sa počas výstavby ukázali nutnými, v značnej
miere by menili technické riešenie, alebo majetko-právne vzťahy, požiadať Okresný úrad
Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie , o povolenie zmien projektu ešte pred
samotnou realizáciou zmeny.
12.Pred začatím výstavby požiadať správcov všetkých dotknutých inžinierskych sieti o ich
vytýčenie v teréne a pri výstavbe rešpektovať pripomienky vznesené do času vydania tohto
povolenia. O existencií týchto podzemných sieti preukázateľne upovedomiť dodávateľa stavby.
13. Východoslovenská distribučná, a.s.: S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme
s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami:
- Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č.
4908/2017, zo dňa 20.03.2017). Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.
- Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa
stavebného zákona projektant.
- Zariadenie Prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) bude končiť poistkami v NN rozvádzači
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(RTS) novej distribučnej stožiarovej trafostanice TS0140-0004 TR 4 Kamenica nad Cirochou.
Elektrické zariadenie odberateľa začína odbočením kábla z RTS smerom do elektromerového
rozvádzača RE ČOV (odberné elektrické zariadenie).
-V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie do distribučnej sústavy
VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvarom
VSD, a.s. – Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsds.sk), kde budú stanovené podmienky
a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre
uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.
-Pripojenie el. zariadenia bude možné až po schválení projektovej dokumentácie pre realizáciu
stavby, zrealizovaní stavby a po uskutočnení technickej obhliadky (SO 28, SO 29, a SO 30) za
účasti žiadateľa (investora) a zástupcov VSD, a.s. PDS región Humenné, kde budú upresnené
ďalšie prípadné nejasnosti.
-Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity
pripojenia – „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického
zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s.
Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie
uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny
a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva
o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta – v opačnom
prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.
-Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených
v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu
o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny
s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
-V zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu
o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického
zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti
(napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
-K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany žiadateľa
predložiť: *platné vyjadrenie PDS, *platnú správu o odbornej prehliadke a skúške pripájaného
odberného elektrického zariadenia, *zápis technickej obhliadky OEZ (merania spotreby elektriny),
*doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu- napríklad list vlastníctva nie starší ako
30 kalendárnych dní. Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú upravené
v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený na našom webovom sídle
www.vsds.sk.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej ssústavy alebo
zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za
pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej
sústavy je zverejnený na webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre
(KC).
-Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľmi
distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s..
14. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh,
Odbor dráhový stavebný úrad súhlasí so zriadením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy
(OPD) a obvode dráhy (OD) a zároveň pre vykonanie činnosti v OPD a OD a následné užívanie
určuje tieto podmienky:
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- stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou v mesiaci 06/2015,
projektovou kanceláriou Hydroprojekt Košice, s.r.o., Kukučinova 23, 040 01 Košice, 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 pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD aOD
zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné podzemné 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 je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD a OD
prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, ktorým sú
Železnice Slovenskej republiky.
- 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.
- 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.
15. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou
a dokladmi nemajú námietky k realizácii stavby a súhlasia s vydaním stavebného povolenia
(vodoprávneho) pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:
-Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo
vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR
Bratislava) pri zabezpečovaní podkladov pre realizáciu stavby:
-riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení v správe
SOZT a SEE Košice (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. Pásma trasy káblov ŽSR)
-križovanie žel. trate v žkm 7,349 , 7,880 a 8,202 zrealizovať podľa odsúhlaseného
technického riešenia
-priebežne zachovávať priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
-stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti
prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č.124/2006 Z.z.)
-stavbu (v obvode dráhy) prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby
bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
-Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej
stavby u ŽSR – OR Košice, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa
pokynov správcov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť
vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
-Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup výstavby, termín začatia
a ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR – OR Košice, SMSÚ ŽTS
TO Prešov (kontakt: Ing. Bednarčík, tel.č. 0903 478 781) – z dôvodu kontroly bezpečnosti
prevádzky na dráhe.
-Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy, nenarušila
stabilitu železničného telesa.
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-Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená
železničná prevádzka.
-Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku
ŽSR. Následne terénne úpravy dať do pôvodného stavu.
-Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník
tieto uhradí v plnom rozsahu.
-ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane
kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené
železničnou prevádzkou.
-Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení
prác od ŽSR –OR Košice, SMSÚ TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii
stavby.
-Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR-OR Košice, sekcii žel.tratí a stavieb
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň
prizvať ŽSR-OR Košice, SMSÚ TO Prešov ku kolaudácii stavby.
16. ŽSR, Oblastná správa majetku Košice nemá k uvedenej stavbe pripomienky. Zároveň si
uplatňuje nárok na primeranú jednorázovu náhradu za zriadenie vecného bremena a to podľa
znaleckého posudku vyhotoveného na náklady stavebníka v zmysle § 11 ods.10 zákona
o energetike č.251/2012 Z.z. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi
nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti.
17. ŽSR, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice: Pri vykonaní zemných prác alebo iných
prác, ktoré môžu ohroziť podzemné zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti
týchto vedení a zariadení potrebné urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to:
- pred začatím zemných prác vyznačiť polohy podzemného zabezpečovacieho vedenia
a zariadenia priamo na stavenisku – trase
- upovedomiť organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí prác najmenej 14 dní vopred,
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia
a zariadenia,
- upozorniť organizácie vykonávajúce zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia –
zariadenia od výkresovej dokumentácie,
- upozorniť pracovníkov aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť
a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,5 m po každej strane vyznačenej trasy
vedenia – zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbíjačky, buldozéry
a pod.)
- odkryté podzemné zabezpečovacie vedenie a zariadenia ŽSR riadne zabezpečiť proti
poškodeniu,
- organizácia vykonávajúca zemné práce zhutni zeminu pod káblom – káblami, pred jeho – ich
zakrytím – zahádzaním,
- organizácia vykonávajúca zemné práce vyzve ŽSR OR Košice – Stredisko miestnej správy
a údržby KT Košice na kontrolu kábla – káblov pred ich zakrytím, či vedenie alebo zariadenie nie
je viditeľne poškodené,
- neodkladne ohlásiť každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice –
Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo,
- ohlásiť ukončenie stavby ŽSR OR Košice – Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice,
ktoré toto vyjadrenie vydalo
- pred zahájením zemných prác previesť vytýčenie kábeloveho vedenia.
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18.ŽSR OR Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky
- Pri realizácii plánovaných prác v obci Kamenica nad Cirochou v žkm 8,202, dôjde k styku
(súbehu), križovaniu so železničnými podzemnými silnoprúdovými káblovými vedeniami a ich
súčasťami, ktoré sú situované v ochrannom pásme železnice. Jedná sa o podzemné kábelové
vedenie pre napájanie PZZ v žkm 9,084.
Vykonávanie zemných prác v blízkosti železničných podzemných silnoprúdových káblových
vedení a ich súčasti sa povoľuje za podmienok, že stavebník:
- Zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku
(trase) u ŽSR, OR Košice, Sekcia EE (Štefánikova 60, 041 50 Košice). Pri objednávke
vytýčenia uviesť číslo nášho vyjadrenia.
- Upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 15
dní vopred a vyžiada jej dozor pri zemných prácach,
- Oboznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia
(zariadenia),
- Upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia (zariadenia) od polohy
vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie (v metroch),
- 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,
- Nariadi svojim pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne
zaistili proti poškodeniu,
- Nariadi svojim pracovníkom, aby riadne zhutnili zeminu pod káblom pred jeho zasypaním,
- Vyzve ŽSR, OR Košice, Sekciu EE pred zásypom ryhy na vykonanie kontroly, či nieje
vedenie (zariadenie) viditeľne poškodené
- Predloží ku vytýčeniu naše vyjadrenie so situáciou, v ktorej sú zakreslené podzemné
inžinierske siete (PIS) v našej správe,
- Okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia ŽSR,OR
Košice, Sekcia EE.
19. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
1.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.
2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť bodu 3.
3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre
ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197 906
4.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.
5.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.
6.Zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby
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na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7.V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKI, s.r.o.,
je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.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.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa
na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na 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 rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. V prípade, ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
20.SPP – distribúcia, a.s., - V záujmovom území sa nachádzajú distribučné STL plynovody o PN
280 kPa, distribučné pripojovacie plynovody, VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa, regulačná
stanica plynu Kamenica nad Cirochou, prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného
na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel.č.: +421 55 242 5510) najneskôr 7 dní
pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
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údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu
od obsypu 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 bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D 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 zariadením SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- 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, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona
o energetike sankciou vo výške 300.- Eur až 150 000.- Eur, poškodením plynárenského zariadenia
môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §
286, alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené
v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre
plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 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 prípade výstavby nového kanalizačného potrubia a nutnosti výkopových prác v ochrannom
pásme VTL plynovodu DN 200 PN 40 umiestniť na kanalizačné potrubie chráničku s presahom 3
m na obe strany minimálne 0,5 m od povrchu plynovodu.
- v prípade výstavby nového kanalizačného potrubia a nutnosti výkopových prác v ochrannom
pásme VTL plynovodu DN 200 PN 40 umiestniť na kanalizačné potrubie chráničku s presahom 3
m na obe strany, minimálne 0,5 m od povrchu plynovodu.
21. Slovenský pozemkový fond súhlasí s realizáciou stavby pre účely územného a stavebného
konania za podmienok:
- stavebník na dotknuté pozemky SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech
SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený
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geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV
- po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa,
zároveň Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV.
22. V záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe Národnej
agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany
existujúcich sieti (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete
a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo
poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný
rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z.z.). Zároveň
musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu.
- Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia
byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom
žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
- Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan
Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
- Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby
v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stoje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy
telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú
odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
- Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na
telefónne číslo +421 232 780 799.
23.Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Košice:
- navrhovaná stavba podľa predloženej projektovej dokumentácie sa záujmov SSC dotýka v časti
výstavby stoky A1 /pozdĺžne vedenie vedľa cesty I/74 a 1xpriečne prepojenie cesty I/74,
stoky C / 1xpriečne prepojenie cesty I/74 a
stoky C6 /pozdĺžne vedenie vedľa cesty I/74 a 1xpriečne prepojenie cesty I/74
- priečne prepojenia musia byť realizované technológiou pretláčania s uložením potrubia do
chráničky v hĺbke podľa STN 73 6005 v súlade s predloženou dokumentáciou,
- pozdĺžne vedenia kanalizačných potrubí v jednotlivých stokách musia byť situované mimo
hlavný dopravný priestor cesty I/74 teda min. 0,5 m od spevnenej časti krajnice,
- vzhľadom na stiesnené pomery výnimku bude tvoriť od križovatky cesty I/74 s cestou III/55816
po koniec obce v smere na Humenné, kde sa potrubie navrhuje uložiť v násype telesa cesty I/74 /
v žiadnom prípade nesmie byť vykonaný zásah do vozovky cesty I/74/,
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- stoka C6 bude vzhľadom na hĺbku uloženia kanalizačného potrubia od km 0,107 po km 0,170
realizovaná pažením štetovnicovými stenami a v úseku od km 0,170 po koniec úseku príložným
pažením,
- paženie stavebnej ryhy štetovnicovými stenami bolo posúdené predloženým statickým výpočtom
spracovaným ERBY – Statika stavieb, s.r.o.
- zásyp ryhy resp. uvedenie nespevnenej časti krajnice cesty musí byť realizované v súlade
s prílohou č.D.14.5.1-2,
- realizáciou výstavby stoky C6 a A1 dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste I/74,
/čiastočná uzávierka resp. obmedzenie premávky na ceste I/74 musí byť realizované max. v dĺžke
50 m/,
- čiastočná uzávierka resp. obmedzenie cestnej premávky musí byť vyznačené v súlade
s predloženým projektom dopravného značenia, ktorý je potrebné odsúhlasiť príslušným
Dopravným inšpektorátom PZ,
- uloženie potrubia do telesa cesty I/74 – priečne prepojenie ako aj pozdĺžne vedenie v násype
cesty podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na
zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán,
- všetky zásahy ako aj obmedzenia cestnej premávky na ceste I/74 v súvislosti s realizáciou
predmetnej stavby požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom
organizácie na detašovanom pracovisku Humenné (Ing. Klajban 0902 892 035),
- s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za predpokladu rešpektovania
pripomienok súhlasíme.
- po realizácii stavby a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude na dotknuté pozemky vo
vlastníctve SSC KN C 341/1 a 678/1 v k.ú. Kamenica nad Cirochou zriadené odplatné vecné
bremeno
- k žiadosti na zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť návrh zmluvy (aj v elektronickej
forme), geometrický plán na zriadenie VB, znalecký posudok na určenie odplaty za zriadenie VB,
porealizačné geodetické zameranie stavby (v el. forme) a kópie našich vyjadrení. Žiadosť je
potrebné zaslať v dostatočnom predstihu pred kolaudáciou, pretože proces uzatvorenia
a schvaľovania zmluvy ako aj zápisu do katastra si vyžaduje časový priestor.
24. Ministerstvo vnútra SR ako správca nehnuteľnosti pozemku na parcele č. KN C 1216/8 a KN
E 3024/1, KN E 3025/2 v k.ú. Kamenica nad Cirochou súhlasí s realizáciou elektrickej prípojky
za nasledovných podmienok:
- -po ukončení stavebnej akcie je potrebné upraviť terén a všetko uviesť do pôvodného stavu
-samotným priebehom stavebných prác nevzniknú žiadne vážnejšie obmedzenia na predmetnom
pozemku vyššie uvedenej parcely
-zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté na majetku štátu a je povinný ich odstrániť na
vlastné náklady
Podmienkou vydania kolaudačného konania bude zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č.
KN E 3024/1 v k.ú. Kamenica nad Cirochou.
25. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu prešov nemá námietky za
dodržania nasledovných podmienok:
-Trasa kanalizačného potrubia v záujmovom území je smerovaná v značnej miere v súbehu cesty
I/74 a v križovaní (3x). Nové kanalizačné potrubie križuje cestu I/74 stoka C6 (2x) stoka A(1x)
a bude realizované v zmysle predloženej technickej správy a projektovej dokumentácie
vypracovanej Hydroprojekt Košice, s.r.o., PK Kukučinova 23, 040 01 Košice, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Jánom Osifom, reg.č. 0504*Z*2-2 a v zmysle STN 73 6005 o uložení
podzemných vedení v krížení a v súbehu s cestným telesom pozemnej komunikácie I/74.
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-Dodržať podmienky majetkového správcu SSC IVSC Košice pod. č. 5727-48/2014/6371/28961
zo dňa 31.08.2015. Kanalizačné potrubie ukladať výhradne mimo cestné teleso. Pri stiesnených
pomeroch v súbehu s cestou I/74 od križovatky I/74 – III/55816 po koniec obce v smere na
Humenné použiť vhodnú technológiu uloženia kanalizačného potrubia tak, aby nedošlo
k deformácii krajnice cesty a funkčnosti odvodnenia. Za poškodenie cestného telesa, resp.
deformácie v záručnej dobe nesie plnú zodpovednosť investor a zhotoviteľ.
-Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty. Z dôvodu,
že v uvedenom záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete, je potrebné požiadať správcov
sietí o ich vytýčenie a dodržať nimi stanovené podmienky.
-Počas realizácie stavby nesmie byť narušená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na št.ceste
I/74.
-Pred vlastnou realizáciou stavebných prác pri manipulácii, montážnych a demontážnych prácach
v krajnici a pri podvrtávkach je potrebné zabezpečenie pracoviska čiastočnou uzávierkou
s príslušným dopravným značením. Je potrebné najmenej 10 dní vopred požiadať o povolenie
čiastočnej uzávierky a určenie dočasného dopravného značenia po jeho odsúhlasení príslušným
ODI a o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácii za účelom uloženia
kanalizačného potrubia v súbehu a v križovaní s telesom št.cesty I/74.
26. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné vydanie stavebného rozhodnutia podmieňuje
dodržaním nasledovných podmienok:
-žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese III/3835 a III/3836 cesty správcovi
komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,
-výkopová zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného
stavu,
-každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3836 a III/3835 je potrebné vopred prejednať s jej
majetkovým správcom,
-pozemky pod dotknutou cestou III/3835 a III/3836 v k.ú. obce Kamenica nad Cirochou nie sú vo
vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto toto stanovisko nenahrádza stanoviska
vlastníkov pozemkov dotknutých predmetnou stavbou,
-toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad pre vydanie stavebného rozhodnutia, rozhodnutia
o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie, ktoré vydá príslušný štátny cestný orgán (OÚ
Humenné, OCDaPK, Kukorelliho 1, Humenné)
27.Stavba „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“ bude realizovaná v extraviláne aj
intraviláne v k.ú. Kamenica nad Cirochou, v krajine s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v priestore ekologicky
štandardnom.
Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov
ochrany prírody a krajiny.
Lokalita sa nenachádza v biotope národného alebo európskeho významu. V záujmovom území nie
sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.
Pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny sa uplatňujú tieto požiadavky:
-Pri výstavbe v plnej miere dodržať spracovanú PD
-Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje §
47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním
povolenia.
Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce
k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodenia alebo ničenia okolitých ekosystémov.
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28. Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon
o odpadoch, s poukázaním najmä na § 14 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na
zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný
odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
zákona o odpadoch (napr. povolená skládka odpadov). Prevádzkovateľ zariadenia na
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je okrem plnenia povinnosti podľa § 14
povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho
oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia. Povinnosťou prevádzkovateľa je zverejniť podmienky,
za ktorých preberá odpad do zariadenia. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene
nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi
v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle
hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho :-prípravou na opätovné použitie v rámci svojej
činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, -recykláciou
v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné
použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, -zhodnotením v rámci svojej
činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý
ponúknuť na zhodnotenie inému, -zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu alebo iné zhodnotenie.
Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.
29. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, posúdilo projektovú
dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie
„Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“ na pozemkoch v k.ú. Kamenica nad Cirochou
a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
30. Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“ s nasledujúcimi
podmienkami: Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
31. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Kamenica nad Cirochou nemá výhrady
a súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia na realizáciu stavby za predpokladu, že
po realizácii stavby budú pozemky uvedené do pôvodného stavu a pred vydaním kolaudačného
povolenia bude na náklady vlastníka stavby zriadené vecné bremeno na uložené kanalizačné
potrubie, so zápisom v katastri nehnuteľnosti.
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice:
Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením voči vydaniu stavebného povolenia na
predmetnú stavbu nemáme námietky za dodržania nasledovných podmienok:
- Obtok zabezpečiť, aby nečistené splaškové odpadové vody v prípade potreby boli
odvádzané do recipientu min. po mechanickom prečistení.
- Zabezpečiť meranie celkového odtoku odpadových vôd z areálu predmetnej ČOV do
povrchového recipientu, aj vrátane odľahčovaných odpadových vôd
- Doplniť do PD informáciu, či počas realizácie intenzifikácie ČOV bude nutné jej
obtokovanie a v prípade nutnosti obtokovania vypracovať vecný a časový harmonogram
prác s presným vymedzením intervalov a doby trvania obtokovania ČOV v priebehu
realizácie intenzifikácie ČOV a zaslať nám ho na vyjadrenie. (dohodnuté podmienky budú
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zapracované do PD najneskôr v stupni pre realizáciu stavby. Realizačný projekt bude
predložený SVP, š.p., OZ Košice na odsúhlasenie).
- V rámci projektovanej intenzifikácie ČOV prehodnotiť technický stav výustného objektu
do povrchového recipientu Cirocha v súčinnosti s našou Správou povodia Laborca
Michalovce, prevádzkové stredisko Humenné a v prípade nutnosti jeho opravy zahrnúť ho
do projektového riešenia
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany
s predloženou PD súhlasíme pri dodržaní týchto podmienok:
- Zahájenie stavby oznámiť správcovi toku min. 14 dní vopred za účelom stanovenia
stavebného dozoru z našej strany.
- Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu a na brehovú
čiaru vodného toku.
- Po ukončení stavby prizvať nášho zástupcu na kontrolu realizovaných prác.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť nám porealizačné, výškopisné a polohopisné
zameranie križovania s vodným tokom a rkm. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť
aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
Zároveň upozorňujeme na nasledovné:
- V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci
stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo
vodnom toku a v inundačnom území, povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu
a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred
škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Správca vodného toku Cirocha podľa § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody
vzniknuté užívaním vodných tokov.
Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov vydanie stavebného povolenia na stavbu „Kamenica nad
Cirochou- intenzifikácia ČOV“ podmieňujeme splnením našej požiadavky – uzatvoriť zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcely dotknuté vyššie uvedenou stavbou, ktoré
sú vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p., OZ Košice. Po zrealizovaní stavby a jej presnom
zameraní v teréne vrátane ochranného pásma následne uzatvoriť „zmluvu o zriadení vecného
bremena“ v súlade s predloženým geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena
a predloženým znaleckým posudkom na určenie hodnoty vecného bremena (Ing. Františka
Kvaková – tel.: 055/6008 139)
33.Odborné stanovisko vydané oprávnenou právnickou osobou pre overenie plnenia požiadaviek
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného
stanoviska pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov: Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických
zariadení po odstránení nedostatkov a to: 1.V projekte nie je riešená bezpečnosť a ochrana pri
výstavbe, čo nie je v súlade s § 18 ods.4 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2.Projektová dokumentácia v častiach SO 06, SO 07, PS 14 a PS 15 nespĺňa požiadavky vyhl.
Č.453/2000 Z.z. § 9 na elektrické zariadenia.
Uvedené nedostatky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. Odborné stanovisko
je vydané pre účely stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
-Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A platí požiadavka
§ 5 ods.2 a 3 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods.1 písm. d)
zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických
zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
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-Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať
úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVP SR č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14
ods.1 písm. b) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou
osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
-Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z.z.
a vyhlášky č.147/2013 Z.z.
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržané všeobecné
záväzné právne predpisy.
34. Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného
hospodárstva poverené ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom
primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav
útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu projektu podľa § 16
ods.6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou čl. 4.7 RSV, na základe posúdenia
predloženého materiálu vypracoval stanovisko so záverom:
Na základe odborného posúdenia predloženého materiálu „Kamenica nad Cirochou –
intenzifikácia ČOV“ z hľadiska významnosti možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických)
charakteristík útvarov povrchovej vody SKB0149 (Cirocha) a SKB0178 (Kamenica) a drobných
vodných tokov s plochou povodia pod 10 km2 , ktoré neboli vymedzené ako samostatné vodné
útvary a z hľadiska zmeny hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK20059FP
a SK100150OP ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu súčasných
a predpokladaných novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík
útvaru povrchovej vody SKB0149 spôsobených realizáciou projektu – intenzifikáciou ČOV na
jeho ekologický stav možno predpokladať, že očakávané identifikačné zmeny fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík dotknutých útvarov povrchovej vody SKB0149 a SKB0178
nebudú významné do takej miery, že sa nepodarí v nich dosiahnuť dobrý ekologický stav resp.
zabrániť jeho zhoršeniu. Vplyv realizácie projektu „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia
ČOV“ na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK100150OP a SK20059FP ako celku sa
nepredpokladá. Na základe uvedených predpokladov projekt „Kamenica nad Cirochou –
intenzifikácia ČOV“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.
35.Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie
kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť
doklady o vhodnosti materiálov použitých na stavbe, stavebný denník, doklad o vytýčení stavby,
porealizačné zameranie, . . .
36.Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc,
sa so stavbou nezačne.
37.Vodohospodársky orgán môže vydané povolenie zmeniť, alebo zrušiť v zmysle § 24 zákona
č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
38. Účastníci konania na konaní nevzniesli námietky.

Odôvodnenie

16

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy, preskúmal v stavebnom konaní žiadosť stavebníka Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, zastúpená v zmysle písomného
splnomocnenia zo dňa 26.05.2015 spoločnosťou Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska
cesta 41, 040 01 Košice, doručenej dňa 24.07.2017, vo veci vydania povolenia na výstavbu vodnej
stavby „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“.
Následne tunajší úrad vyzval žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 800.Eur. Správny poplatok bol uhradený bankovým prevodom dňa 03.08.2017.
Predložená žiadosť o vodoprávne stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, preto tunajší úrad vyzval stavebníka na doplnenie podania
v lehote do 30.11.2017 a následne konanie prerušil. V stanovenej lehote stavebník požiadal
o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov pre vodoprávne stavebné povolenie a tunajší úrad
predĺžil lehotu na predloženie dokladov do 30.04.2018. Stavebník opätovne požiadal o predĺženie
termínu na doplnenie podania v stanovenej lehote a tunajší úrad opätovne predĺžil lehotu na
doplnenie podania do 30.09.2018. Požadované doklady boli doručené dňa 29.05.2018.
K uvedenej stavbe sa vyjadrili: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice; Ministerstvo
dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Košice;
Železnice SR, GR, Odbor expertízy, Bratislava; Železnice SR, Správa majetku ŽSR Bratislava,
Oblastná správa majetku Košice; Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky; Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia OZT Košice,
Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice; Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice,
Sekcia elektrotechniky a energetiky; Slovak Telekom, a.s.; SPP distribúcia, a.s.; Slovenský
pozemkový fond; Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby; Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest, Košice; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov;
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné; Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií; Okresný úrad Humenné, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií; Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie- úsek OPaK;
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OH; Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v Humennom; Ministertvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Detašované pracovisko Východ, Košice; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Vojenské lesy
a majetky SR, š.p., odštepný závod Kamenica nad Cirochou; Obec Kamenica nad Cirochou;
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo odštepného závodu Košice; EXIMA, spol.
s r.o. Banská Bystrica; TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice; Výskumný ústav vodného
hospodárstva Bratislava.
Ďalšie doklady predložené v konaní: listy vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy, Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – s obcou Kamenica nad Cirochou; Zmluva
o zriadení vecného bremena so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.; Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Ján Vitkovič a Magdaléna Vitkovičová
r.Holodňaková; Zmluva o zriadení vecného bremena – Miroslav Vitkovič; súhlasy vlastníkov
nehnuteľností nachádzajúcich sa KNC 984 súhlasia so stavebnými prácami (rekonštrukcia stoky
vtiahnutím rukáva) na jestvujúcej stoke A.
Následne tunajší úrad oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou o
povolení vodnej stavby a súčasne nariadil prerokovanie predloženej žiadosti na ústnom
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pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.07.2018 na mieste
požadovanej stavby.
Listom doručeným dňa 03.09.2018 stavebník požiadal o vypustenie stavebných objektov
SO 13 – Kanalizačná čerpacia stanica, SO 14 – Stoka C6, SO 15 – Stoka C6-1, SO 27 – Elektrická
prípojka a odberné elektrické zariadenie pre ČS a PS 12 - Kanalizačná čerpacia stanica
zo stavebného konania z dôvodu nesúhlasu vlastníčky pozemku parcela č. KN C 3111.
Na základe predložených dokladov a projektovej dokumentácie, po vykonanom
vodoprávnom konaní, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust.§ 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru

Doručí sa:
1. Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska 41, 040 01 Košice
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066
31 Humenné,
4. Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou + verejná
vyhláška
5. Úrad PSK, Odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01
Košice
7. SaÚC PSK, oblasť Humenné, Mierova 5139, 066 01 Humenné
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 040 01 Košice
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9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
10. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 021 Košice
15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
16. Agroluk spol. s r.o., Železničná 2, 067 83 Kamenica nad Cirochou
17. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., oz Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131, 067 83
Kamenica nad Cirochou
18. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
19. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
20. EXIMA, spol. s r.o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica
21. Ministerstvo vnútra SR , Pribinova 2, 812 72 Bratislava
22. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
23. Ing. Ján Osif, Vodohospodársky projekt s.r.o., Kukučinova 23, 040 01 Košice

Na vedomie:
1. ORHaZZ Humenné, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru
2, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Humenné, OSZP, OPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
5. Okresný úrad Humenné, OSZP, OH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. Okresný úrad Humenné, OCDaPK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Laborca Michalovce,
Vajanského 3, 071 01 Michalovce
8. ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
9. ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50
Košice
10. ŽSR OR Košice, Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice,
Kollárova 10, 041 50 Košice
11. ŽSR OR Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
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