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OBEC  ZBOROV 

Lesná 415/10, 086 33  ZBOROV 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Sp.zn.: 3165/124/2022                                                                            V Zborove, dňa 03.10.2022 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361           

                           
 

 Navrhovateľ podal dňa 17.02.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  „ Zborov – úprava 

VN vedenia - SOK “ - líniová stavba , na pozemkoch v katastrálnom území Zborov a na pozemkoch  

v katastrálnom území  Dlhá Lúka.  

 

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom 

jednotlivo. 

 

Zborov 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 (ďalej len „stavebný zákon“)  

a § 119 ods.1 stavebného zákona,  na základe ktorého určil  Okresný úrad Prešov, odbor výstavby 

a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, dňa 01.02.2022 pod č. OU-PO-OVBP2-

2022/010940-002 Obec Zborov ako príslušný stavebný úrad, prerokoval návrh v územnom konaní 

s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona posúdil 

návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviska uplatnené dotknutými orgánmi 

a posúdil pripomienky a námietky účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia  v y d á v a  podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vyhlášky MŽP 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 
 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 
„Zborov – úprava VN vedenia - SOK“ - líniová stavba, 

 

pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO 36599361.           

                           
Stavba bude umiestnená na pozemkoch v extraviláne katastrálneho územia Zborov a na pozemkoch  

v katastrálneho územia  Dlhá Lúka tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto 

rozhodnutia. 
 

Popis stavby: 

 

Jedná sa líniovú inžiniersku stavbu. V rámci tejto stavby sa vymenia nevyhovujúce podperné body VN 

vedenia. Predmetom návrhu je umiestnenie samonosného optického kábla (SOK) na stavbe existujúceho 

vzdušného vedenia. SOK začína na PB č.19 (č.0) NN vedenia nad časťou mesta Bardejov – Dlhá lúka  

a pokračuje po VN vedení V472 od PB č. 1 smerom k obci Zborov a ukončí sa na jestvujúcom  NN PB 

č. 28. Celková dĺžka vedenia je 2551 m. 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 

 

1. V území vymedzenom týmto rozhodnutím bude uskutočnená líniová stavba podľa 

dokumentácie overenej   v tomto o konaní, ktorú spracoval Ing. Božena Kajňáková, VSD a.s., 

projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice. 

2. Zmeny, ktoré si vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu  nemôžu byť vykonané  

bez predchádzajúceho rozhodnutia stavebného úradu. 

3. Pred začatím stavby – stavebných prác navrhovateľ zabezpečí povolenie vstupu na jednotlivé 

pozemky a stavby. 

4. Na poľnohospodársky obrábaných pozemkoch termín vstupu dohodne aj s užívateľom 

poľnohospodárskej pôdy.  

5. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení  

za prítomnosti vlastníkov (správcov). 

6. Pri vytýčení a trasovaní stavby budú dodržané ochranné pásma existujúcich podzemných 

a nadzemných vedení. 

7. Počas stavebných a montážnych prác v blízkosti štátnych ciest a miestnych komunikácií bude 

osadené predpísané dopravné značenie. 

8. Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia  osôb na stavenisku.  

9. Stavenisko osvetliť, označiť a zabezpečiť tak, aby sa predišlo vstupu cudzích osôb  

na stavenisko, prípadným úrazom a škodám. 

10. Pri realizácií stavby  použiť výrobky, ktoré budú zaručovať požadovanú pevnosť, požiarnu 

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť  

pri užívaní, ochranu proti hluku a úsporu energie. 

11. Pri realizácií stavby dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie.  

12. Stavba bude ukončená v termíne, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, organizáciou na to oprávnenou.  

14. Navrhovateľ oznámi stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác a dátum začatia 

a  ukončenia stavby. 

15. Stavebník  je povinný počas realizácie stavby viesť záznam o stavbe  (stavebný denník). 

16. Pri výstavbe dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia, štátnych ciest a miestnych  

komunikácií, prípadné znečistenie okamžite odstrániť, resp. objednať u správcu. 

17. Prípadný výrub mimolesných drevín priamo dotknutých uvažovanou líniovou  stavbou je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

možný až po vydaní súhlasu príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny. 

18. Prebytočný materiál a stavebný odpad vyviesť na tento účel určenú skládku. 

19. Prípadné škody, ktoré vzniknú na cudzích nehnuteľnostiach hradí stavebník, resp. ich upraví  

na svoje náklady do pôvodného stavu. 

 

Vyjadrenia a stanoviska dotknutých orgánov: 

 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, IVSC KOŠICE, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice 

Č.: SSC/8061-106/2020/6371/34364 zo dňa 27.10.2020 

 

1. Navrhovaná stavba sa našich záujmov dotýka v časti priečneho prepojenie  SOK cez cestu I/77, 

pozdĺžneho vedenia medzi obcami Dlhá Lúka a Zborov ako aj osadenia podperných bodov 

vedľa cesty I/77. 

2. Priečne prepojenie optického kábla cez cestu I/77 bude realizované uchytením na existujúce 

podperné body VN vedenia 472. 

3. Navrhované nové podperné body musia byť osadené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/77 

resp. na pôvodných miestach. 
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4. Všetky zásahy do telesa cesty I/77 resp. obmedzenia cestnej premávky požadujeme 

zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom 

pracovisku Bardejov / Ing. Cigán 0902 892 016/. 

5. S realizáciou navrhovanej stavby za predpokladu rešpektovania našich pripomienok súhlasíme. 

 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, IVSC KOŠICE, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice 

Č.: SSC/11655-1/2022/6371/31167 zo dňa 22.08.2022 

 

1. Priečne pripojenie NN kábla bude realizované uchytením NN kábla na existujúcich podperných 

bodoch – žiaden z podperných bodov nesmie byť presunutý bližšie k telesu cesty I/77 oproti 

pôvodnému stavu. 

2. Priečne  prepojenie NN kábla cez cestu I/77 musí byť realizované v súlade s STN 33 3300 

/výška NN kábla nad vozovkou cesty I/77/. 

3. Zásah do telesa cesty I/77 nie je možný, obmedzenia premávky státím stavebných mechanizmov 

na ceste I/77 je potrebné zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej 

organizácie na detašovanom pracovisku Bardejov /Ing. Cigán 0902 892 016/. 

4. S realizáciou výmeny existujúceho NN vedenia v súlade s predloženou projektovou 

dokumentáciou a povolením na zvláštne užívanie cesty I/77 za predpokladu rešpektovania 

našich pripomienok súhlasíme. 

5. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania. 

 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Hlavná 115, 080 01  Prešov 

Č.: KPUPO-2020/21112-2/86847/Ul zo dňa 26.10.2020 

 

1. 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. 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ KE, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 

Č.: CS SVP OZ KE 21/2020/371 zo dňa 9.11.2020 

 

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií 

s vodnými tokmi“ a nové podperné body osadiť min. 10 m od brehovej čiary toku Kamenec 

resp. min 5 m  od brehovej čiary jeho bezmenného prítoku. 

2. Začatie a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p. , Správa  povodia Bodrogu, 

Trebišov, pracovisko Bardejov, Ing. Martin Popjak, č. tel. 0918 640 006 alebo Ing. Pavol 

Štefanco, č.. tel. 0911 048 404. 

3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách v znení neskorších predpisov. 

4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 

7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 

5. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. požadujeme doriešiť 

majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice najneskôr ku dňu 

kolaudačného konania. 

 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Zo dňa 08.04.2022 

 

1. V rámci priestorového usporiadania predpokladanej stavby požadujeme rešpektovať 

vymedzený 10,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary pri významnom vodnom toku 

Kamenec a vymedzený 5,0 m pobrežný pozemok  od brehovej čiary pri jeho bezmennom 

prítoku podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona a neumiestňovať betónové stĺpy 

elektrického vedenia v tomto ochrannom pásme. Podľa toho istého vodného zákona  
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pri realizácií stavby nesmie dôjsť k uskladneniu stavebného materiálu do vodného toku 

z dôvodu zabezpečenia výkonu správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení.  

2. Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom 

toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia  

na zamedzenie alebo zmiernenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých 

následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia kultúrneho 

dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami (§ 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane  

pred povodňami v znení neskorších predpisov). 

3. V prípade stavbou narušený terén brehu koryta vodného toku upraviť tak, aby slúžil k ochrane 

a stabilizácií brehov, zaisteniu inundačného územia a spĺňal aj estetickú úpravu.  

4. Konečná úprava križovania vodného toku (dno vodného toku a svahové línie) nesmie 

nepriaznivo ovplyvňovať prechod povodňových prietokov, nesmie zasahovať do prietočného 

profilu vodného toku, rešpektovať tvar a sklon podľa súčasného stavu koryta toku. 

5. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom 

stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd 

v predmetnej lokalite. 

6. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39 vodného 

zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok 

možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných 

vôd (zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŹP 

SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 

vôd). 

7. Keďže dôjde ku križovaniu vodného toku projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu 

žiadame predložiť ako podklad pre vydanie súhlasu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) 

vodného zákona spolu so stanoviskom správcu vodného toku. 

 

 

Ku konaniu súhlasné stanovisko bez pripomienok dali tieto dotknuté orgány: 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov 

Č.: OU-PO-OCDPK-2020/050806-002 zo dňa 28.10.2020 

 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR CD A PK, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-OCDPK-2020/012550-002 zo dňa 04.11.2020 

 

OBEC ZBOROV, Lesná 415/10, 086 33  Zborov 

Č.: 3659/572/2020-Sa zo dňa 18.11.2020 

 

MESTO BARDEJOV, Odd. výstavby, Radničné námestie č. 16, 085 01  Bardejov 

Č.: 3383/2020 zo dňa 13.11.2020 

 

MESTO BARDEJOV, Odd. ŽP, Radničné námestie č. 16, 085 01  Bardejov 

Č.: ŽP – 3389/2020, E.č. 50735/2020 zo dňa 3.11.2020 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK, OBLASŤ BJ, Štefánikova 789, 085 01  Bardejov 

Č.: SÚCPSK-BJ/509/2020 zo dňa 2.11.2020 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrova 7, 080 01  Prešov 

Č.: CPPO-OTS-2020/001351-1161 zo dňa 06.11.2020 

 

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

Č.: 18924/2020 zo dňa 18.11.2020 
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VVS KOŠICE, závod BJ, Duklianska 3, 085 64  Bardejov 

Č.: 122787/2020/O zo dňa 02.11.2020 

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

Č.: TD/NS/0755/2020/Uh zo dňa 03.11.2020 

 

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

Č.: 6612204444 zo dňa 14.02.2022 

 

 

Podmienky vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov je navrhovateľ povinný v celom rozsahu 

splniť. 

 

Navrhovateľ je povinný dodržať aj  všeobecné podmienky zahrnuté vo vyjadreniach a stanoviskách 

správcov sietí.  

 

 

Toto rozhodnutie v súlade s § 40, ods. 1 stavebného zákona  platí tri roky od nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť ak v tejto lehote bude stavba začatá. Stavebné práce nesmú 

byť začaté kým  povolenie nenadobudne právoplatnosť. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona 

táto stavba si nevyžaduje stavebné povolenie. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

Stavebný úrad  posúdil návrh na umiestnenie líniovej stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,  

že jej umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredia, resp. týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a že jej umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu. 

Nakoľko predložený návrh obsahoval predpísané náležitosti, stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou 

číslo 817/124/2022 zo dňa  07.03.2022 začatie územného konania  na umiestnenie líniovej stavby  

všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Zároveň nariadil ústne konanie, spojené 

s miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.04.2022. 

 

Na konaní neboli účastníkmi konania uplatnené žiadne pripomienky ani námietky. 

 

Prítomný zástupca SSC IVSC Košice dal nasledovné vyjadrenie: „SSC IVSC Košice žiada žiadateľa 

stavby „Zborov – úprava VN vedenia – SOK líniová stavba, aby projekt stavby zaslal na SSC Bratislava, 

Miletičova 19 na odsúhlasenie.  

Z dôvodu, že navrhovateľ nepredložil požadované vyjadrenie SSC Bratislava, Miletičova 19, stavebný 

úrad dňa 22.06.2022 pod Sp. zn. 2366/124/2022-Sa vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie 

prerušil. Navrhovateľ listom doručeného na tunajší stavebný úrad 24.08.2022 požiadal o predĺženie 

termínu na doplnenie návrhu. Stavebný úrad po posúdení žiadosti návrhu na predĺženie lehoty vyhovel 

listom zo dňa 25.08.2022 pod číslom 2892/124/2022-Sa a termín predĺžil do 28.10.2022. 

Navrhovateľ mailovou korešpondenciou dňa 20.09.2022 zaslal vyjadrenie SSC Košice č. SSC/11655-

1/2022/6371/31167 zo dňa 22.08.2022 nové vyjadrenie k úprave NN siete v obci Zborov, kde sa okrem 

iného uvádza, že „riaditeľ IVSC Košice je oprávnený konať za Slovenskú správu ciest v rozsahu 

udeleného podpisového práva od generálneho riaditeľa, ktorý je v zmysle organizačného poriadku 

štatutárnym orgánom SSC“. Ďalšie podmienky tohto vyjadrenia sú uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

Ku konaniu dal záväzné stanovisko aj dotknutý orgán Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ŽP, 

Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov. Podmienky tohto vyjadrenia sú uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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K projektovej dokumentácii dali svoje stanoviská tieto dotknuté orgány: 

 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, IVSC KOŠICE, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Hlavná 115, 080 01  Prešov 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ KE, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR CD A PK, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

OBEC ZBOROV, Lesná 415/10, 086 33  Zborov 

MESTO BARDEJOV, Odd. výstavby, Radničné námestie č. 16, 085 01  Bardejov 

MESTO BARDEJOV, Odd. ŽP, Radničné námestie č. 16, 085 01  Bardejov 

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK, OBLASŤ BJ, Štefánikova 789, 085 01  Bardejov 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrova 7, 080 01  Prešov 

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

VVS KOŠICE, závod BJ, Duklianska 3, 085 64  Bardejov 

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

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

 

 

Časť pripomienok dotknutých orgánov zapracoval projektant do dokumentácie ešte pred vydaním 

povolenia, ďalšie boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a navrhovateľ je 

povinný ich v celom rozsahu splniť.  

V konaní stavebný úrad zistil, že umiestnením, uskutočnením, ani jej budúcim užívaním stavby nie sú 

ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. 

Dokumentácia líniovej stavby, ktorú spracovala oprávnená osoba, spĺňa požiadavky stanovené 

stavebným zákonom.  

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia  

na predmetnú stavbu a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e 

 

  

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasledujúcich zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov  môžu účastníci konania odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia 

na Obec Zborov, Lesná 415/110, 086 33 Zborov. 

Rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

 

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona zverejňuje verejnou vyhláškou 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  Obce Zborov, Mesta Bardejov, Mesta 

Bardejov -  časť Dlhá Lúka a webových stránkach Obce Zborov a Mesta Bardejov. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Ján Šurkala PhD 

                                                                                                                   starosta obce  
 

 

 

Príloha : Situácia umiestnenia líniovej stavby 
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Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. 

     

Obec Zborov – úradná tabuľa – zverejnené po dobu 15 dní: 

 

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

 

Mesto Bardejov- úradná tabuľa  - zverejnené po dobu 15 dní: 

  

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

 

Mesto Bardejov- úradná tabuľa časť Dlhá Lúka  - zverejnené po dobu 15 dní: 

 

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

 

 

 

 

 

Na vedomie : 

1. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

2. Ing. Božena Kajňaková, VSD a.s., projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice 

3. Obec Zborov, Lesná 415/10, 086 33  Zborov 

4. Mesto Bardejov, Radničné nám. 16, 085 01 Bardejov 

5. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Nám. Mieru č.3, 080 01 Prešov 

6. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  

7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

8. Slovenský vodohospodársky podnik  š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 040 59 Košice                                                                                                                                                                                                                                    

9. VVS  Košice, závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov 

10. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Slovák Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

12. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava  

13. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01Bardejov 

14. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 

15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

16. Aquaspiš- vodné hospodárstvo, s.r.o.,  Rudňany 433, 053 23 Rudňany 

17. W- Control, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad  
 

 

 

 

 

 


