
 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

 
Číslo: 361/2016 -Da 

Stará Ľubovňa  15. 3. 2017 
 

 

 

Vec 

Zastavenie územného konania na umiestnenie stavby: „Stará Ľubovňa - Zriadenie VN vývodu pre mesto 

a optickej siete“  

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 Mesto Stará Ľubovňa, príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmalo predložený návrh zo dňa 

10.10.2016 spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 o 

vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: „Stará Ľubovňa – Zriadenie VN vývodu pre 

mesto a optickej siete“, parcely KN C č. 4027/2, 4027/4, 4029/2, 4285 (KN E č. 4168, 5548/5, 5355/4), 4601 

(KN E č. 5512/2, 5366/1), 5200, 5201, 4050/7 (KN E č. 5363/5, 5366/11), 4045/3, 4044/2, 4041/1, 4040/1 (KN 

E č. 5366/6, 5364/1), 4635/1 (KN E č. 5364/3, 5548/3, 5554/3), 4276/6 (KN E č. 5554/33), 6764, 6774, 6810, 

6811, 6812, 6815, 6618, 6819, 6820, 6821, 6822, 6970, 6972, 6971, 6968, 6966, 6965, 6963, 6962, 6959, 6958, 

6957, 6956, 6951, 6913, 6952, 6949, 6953, 6954, 6960, 6961, 6964, 6967, 6969, 6975, 6977, 6981, 6990, 

4269/30 (KN E č. 1448/4), 4269/29, 3470/242, 3470/67, 2854/2, 2857/44, 2857/17, 2857/43, 2857/12, 3470/303, 

2857/1 v k.ú. Stará Ľubovňa a podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona a v zmysle ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) rozhodol, že územné konanie 

 
z a s t a v u j e. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebný úrad dňa 10.10.2016 požiadala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 

042 91 Košice, IČO 36599361 o vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: „Stará 

Ľubovňa – Zriadenie VN vývodu pre mesto a optickej siete“, parcely KN C č. 4027/2, 4027/4, 4029/2, 4285 (KN 

E č. 4168, 5548/5, 5355/4), 4601 (KN E č. 5512/2, 5366/1), 5200, 5201, 4050/7 (KN E č. 5363/5, 5366/11), 

4045/3, 4044/2, 4041/1, 4040/1 (KN E č. 5366/6, 5364/1), 4635/1 (KN E č. 5364/3, 5548/3, 5554/3), 4276/6 

(KN E č. 5554/33), 6764, 6774, 6810, 6811, 6812, 6815, 6618, 6819, 6820, 6821, 6822, 6970, 6972, 6971, 6968, 

6966, 6965, 6963, 6962, 6959, 6958, 6957, 6956, 6951, 6913, 6952, 6949, 6953, 6954, 6960, 6961, 6964, 6967, 

6969, 6975, 6977, 6981, 6990, 4269/30 (KN E č. 1448/4), 4269/29, 3470/242, 3470/67, 2854/2, 2857/44, 

2857/17, 2857/43, 2857/12, 3470/303, 2857/1 v k.ú. Stará Ľubovňa.  

 Líniová inžinierska stavba v katastrálnom území Stará Ľubovňa rieši úpravu distribučného VN vedenia, 

ktorá zabezpečí spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky elektrickej energie v dotknutej časti obce a tiež optické 

prepojenie, ktoré predstavuje ďalšiu etapu výstavby integrovanej digitálnej siete v energetike. 

 Predmetom návrhu je výstavba okružného VN vedenia pre mesto a zriadenie optického prepojenia 

elektrickej stanice Stará Ľubovňa na Popradskej ulici a sídliskom „Západ“ – Letná ulica. Trasa VN kábla 

a optického kábla do zeme začína od elektrickej stanice a pokračuje k podpernému bodu č.1, kde následne 

pokračuje v novej trase vzdušným VN vedením a samonosným optickým káblom na podperných bodoch č.1 - 

č.14. Odbočenie z podperného bodu č.14 pokračuje samonosným optickým káblom v trase existujúceho 

vzdušného VN vedenia a od podperného dobu č.16 pokračuje úložným optickým káblom v zemi v trase 

existujúceho podzemného VN vedenia do trafostanice ul. Letná 36. 
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 Dňa 14.11.2016 bol návrh prerokovaný na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, kde 

stavebný úrad zistil, že účastníkom konania: Edita Stoláriková, 8. mája 2801/7, 921 01 Piešťany; Daniela 

Gladišová, Budovateľská 37, 064 01 Stará Ľubovňa; Mária Danielovitsová, Obrancov mieru 513/10, 064 01  

Stará Ľubovňa; Ladislav Kocún, Na letisko 7, 058 01 Poprad - Veľká a Ing. Jozef Kasperkevič CSc., 

Kukučínová 14, 972 01 Bojnice nebolo doručené oznámenie o začatí konania pred ústnym pojednávaním. 

Stavebný úrad na základe tohto zistenia dňa 15.11.2016 opätovne oznámil začatie konania vyššie uvedeným 

účastníkom konania a vyzval ich, že svoje námietky môžu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia, inak sa k nim neprihliadne. Zo strany znovu oslovených účastníkov konania neboli vznesené žiadne 

námietky.  

 Na ústnom pojednávaní dňa 14.11.2016 stavebný úrad ďalej zistil, že navrhovateľ nedoložil záväzné 

stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Správa PDaP, Poprad po doplnení 

výkresov do projektu pre územné rozhodnutie (t.j. detaily križovania káblov s tokmi v ich správe), stanovisko 

Mesta Stará Ľubovňa k doplnenej projektovej dokumentácii v zmysle jeho požiadavky, situačné výkresy 

súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy, v ktorých bude zakreslená navrhovaná trasa VN vedenia 

a optického kábla, ako aj trasa existujúceho VN vedenia a písomné súhlasy vlastníkov dotknutých parciel 

v zastavanom území obce k umiestneniu, vstupu a realizácii predmetnej stavby v k.ú. Stará Ľubovňa. Tieto 

doklady je potrebné doplniť k návrhu o vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby.       

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodnutím č. 361/2016-Da zo dňa 16.11.2016 vyzval 

navrhovateľa, aby v určenej lehote doplnil predmetný návrh a upozornil ho, že inak bude územné konanie 

zastavené. Súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. správneho poriadku konanie prerušil. Dňa 

14.12.2016 spoločnosť písomne požiadala stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie o 30 dní z dôvodu 

nezískania všetkých príloh a dokladov od príslušných úradov. Stavebný úrad rozhodnutím č. 361/2016-Da zo 

dňa 16.12.2016 lehotu na doplnenie dokladov predĺžil. 

Dňa 18.1.2017 spoločnosť opätovne písomne požiadala stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie o 

60 dní z dôvodu nezískania ešte všetkých príloh a dokladov od príslušných úradov. Aj tejto žiadosti 

navrhovateľa stavebný úrad rozhodnutím č. 361/2016-Da zo dňa 24.1.2017 lehotu na doplnenie dokladov 

predĺžil.   

 Navrhovateľ dňa 13.3.2017 písomne požiadal Mesto Stará Ľubovňa, ako príslušný stavebný úrad o späť 

vzatie svojho návrhu v celom rozsahu z dôvodu zmeny trasy a účastníkov konania - vlastníkov dotknutých 

pozemkov v záujmovom území (dedičské konania a pod.) je potrebné zo strany navrhovateľa, 

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, zabezpečiť nové súhlasy k umiestneniu stavby, čo je z časového 

hľadiska náročnejšie a nebude možné dodržať lehotu na doplnenie návrhu. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad 

žiadosti vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e 
 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu 

možno v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Stará 

Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom. 

 

 

 

Prílohy  

- Výpisy z listov vlastníctva 

- Technicko-geodetická dokumentácia písomná + Grafická identifikácia stav „C-KN“ + „E“ ... 

- Stanoviská vlastníkov nehnuteľností 8x 

- Súhlas na vstup a použitie pozemkov mesta zo dňa 16.08.2016 a 09.11.2016 

- Projekt pre územné rozhodnutie sada 1 a 2    

- Záväzné stanoviská, stanoviská a vyjadrenia 

 
 

 

          PhDr. Ľuboš Tomko 

               primátor  mesta 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke www.staralubovna.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 

 

Vyvesené dňa  ..................................   Zvesené dňa   ................................... 

 

Pečiatka a podpis     Pečiatka a podpis 

 
 

 
 
 
 
 
 


