
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3,080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OVBP2-2022/43426/134439/ŠSS-KM V Prešove 27.10.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117b v spojení s § 119 ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „stavebný úrad“), na základe žiadosti stavebníka - 
spoločnosti eustream, a. s., so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712, 
v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Jozefom Šefcíkom, zamestnancom spoločnosti, 
povereným na zastupovanie spoločnosti poverením č. 24/2022 zo dňa 24.11.2021 (ďalej len 
„stavebník“) o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Prepojovací VTL plynovod 
Poľsko - Slovensko, líniová časť“, vydáva podľa § 83 stavebného zákona v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších 
predpisov rozhodnutie, ktorým

povoľuje

stavebníkovi časovo obmedzené predčasné užívanie stavby: „Prepojovací VTL plynovod 
Poľsko - Slovensko, líniová časť“, s časovým obmedzením do doby nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 82 stavebného zákona. Časovo 
obmedzené predčasné užívanie stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, 
líniová časť“ sa povoľuje v rozsahu týchto prevádzkových súborov a stavebných objektov:

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY (PS)
TRASOVÝ UZÁVER - TU42 Šamudovce
PS 421 SRTP na TU42 Šamudovce
PS 422 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU42 Šamudovce
PS 423 EZS a CCTV na TU42 Šamudovce
PS 424 Prenos údajov na TU42 Šamudovce
TRASOVÝ UZÁVER - TU43 Chlmec
PS 431 SRTP na TU43 Chlmec
PS 432 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU43 Chlmec
PS 433 EZS a CCTV na TU43 Chlmec
PS 434 Prenos údajov na TU43 Chlmec
TRASOVÝ UZÁVER - TU44 Hankovce
PS 441 SRTP na TU44 Hankovce



PS 442 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU44 Hankovce
PS 443 EZS a CCTV na TU44 Hankovce
PS 444 Prenos údajov na TU44 Hankovce
NAPOJENIE NA KS01 VEĽKÉ KAPUŠANY
PS 006 SRTP na KS01
PS 007 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na KS01
PS 008 Prenosový systém na KS01

HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA
PS 015 Filtrácia plynu
PS 016 Meranie množstva a regulácia tlaku plynu
PS 017 SRTP - HPS
PS 018 Prevádzkové rozvody silnoprúdu
PS 019 EZS a CCTV na HPS Výrava
PS 020 Prenosový systém na HPS Výrava
PS 021 Mostový žeriav
PS 022 Náhradný zdroj
PS 023 Čerpacia stanica požiarnej vody
PS 024 Rádiotelekomunikačná sieť
PREPOJENIE PLYNOVODOV SK-PL a SPP-D
PS 01 Úprava potrubných systémov SK-PL a SPP-D

STAVEBNÉ OBJEKTY (SO)
VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ1 - hranica PL/SK - TU43 Chlmec
SO 510 VTL plynovod DN 1000 - LČ1 (hranica PL/SK - TU43 Chlmec)
SO 510.1 Zemné práce
SO 510.2 Montážne práce
SO 511 Prechody ciest
SO 512 Prechody železníc
SO 513 Prechody železnice a cesty
SO 514 Prechody vodných tokov
VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ 2 - hranica TU43 Chlmec - KS01
SO 530 VTL plynovod DN 1000 - LČ2 (TU43 - KS01)
SO 530.1 Zemné práce
SO 530.2 Montážne práce
SO 531 Prechody ciest
SO 532 Prechody železníc
SO 533 Prechod železnice a cesty
SO 534 Prechod železnice a cesty
SO 535 Prechody vodných tokov
SO 536 Prechod rieky Laborec
TRASOVÝ UZÁVER - TU42 Šamudovce
SO 540 Trasový uzáver TU42 Šamudovce
SO 540.1 Potrubná časť
SO 540.2 Základové konštrukcie
SO 540.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
SO 540.4 Vonkajšie osvetlenie
SO 540.8 Oplotenie
SO 540.11 Domček KMB
TRASOVÝ UZÁVER - TU43 Chlmec
SO 550 Trasový uzáver TU43 Chlmec
SO 550.1 Potrubná časť
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SO 550.2 Základové konštrukcie
SO 550.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
SO 550.4 Vonkajšie osvetlenie
SO 550.8 Oplotenie
SO 550.11 Domček KMB

TRASOVÝ UZÁVER - TU44 Hankovce
SO 560 Trasový uzáver TU44 Hankovce
SO 560.1 Potrubná časť
SO 560.2 Základové konštrukcie
SO 560.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
SO 560.4 Vonkajšie osvetlenie
SO 560.8 Oplotenie
SO 560.11 Domček KMB
NAPOJENIE NA KS01 VEĽKÉ KAPUŠANY
SO 570 Napojenie na KS01
SO 570.1 Potrubná časť
SO 570.2 Záchytná vaňa a základové konštrukcie
SO 570.3 Prístrešok
SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
KATÓDOVÁ OCHRANA
SO 580 Katódová ochrana
SO 580.1 SKAO
SO 580.3 SKAO - Prenos údajov
SO 580.5 SKAO - Prepojovacie objekty
SO 580.6 Rozšírenie katódovej ochrany
HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA
SO 583 Základy a pomocné konštrukcie
SO 584 Prístrešok pre filter - separátory plynu
SO 585 Budova HPS
SO 587 HTÚ
SO 589 Oplotenie
SO 590 Miesto plnenia
SO 591 Odlučovanie kondenzátu
SO 592 Vonkajšie osvetlenie
SO 593 Uzemnenie
SO 597 EPS
SO 598 Nádrž a čerpacia stanica požiarnej vody
SO 599 Rozvod požiarnej vody
SO 600 Napojenie na plynovody
OPTICKÝ KÁBEL
SO 611 Optický kábel - LČ 1
SO 612 Optický kábel - LČ 2
PREPOJENIE PLYNOVODOV SK-PL a SPP-D
SO 04 Terénne úpravy a spevnené plochy

Stavba bola povolená rozhodnutím stavebného úradu č. OU-PO-OVBP2- 
2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, právoplatným dňa 02.08.2018, rozhodnutím 
stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením č. OU-PO-OVBP2- 
2021/26469/133459/ŠSS-FA zo dňa 01.12.2021, právoplatným dňa 14.03.2022 a č. OU-PO- 
OVBP2-2022/3967/98036/ŠSS-FA zo dňa 09.08.2022, právoplatným dňa 10.09.2022 
a č. OU-PO-OVBP2-2022/43404/130785/ŠSS-FA zo dňa 20.10.2022 na pozemkoch
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Prešovského kraja v katastrálnych územiach Palota, Čabalovce, Výrava, Svetlice, Zbojné, 
Rokytov pri Humennom, Jabloň, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, 
Udavské, Kochanovce nad Laborcom, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Kamienka, Ptičie, 
Chlmec a na pozemkoch Košického kraja v katastrálnych územiach Oreské, Staré, Nacina 
Ves, Petrovce nad Laborcom, Michalovce - Topoľany, Suché, Pozdišovce, Michalovce - 
Močarany, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Sliepkovce, Budkovce, Drahňov, Vojany, 
Krišovská Liesková, Čičarovce a Veľké Kapušany.

Pre predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona, stavebný úrad určuje 
tieto podmienky:

1. Stavbu - stavebné objekty'a prevádzkové súbory je možné užívať len na účel, na ktorý
boli povolené rozhodnutím
2018/4892/66497/ŠSS-ZV 
2021 /26469/133459/ŠSS-FA
2022/3967/98036/ŠSS-F A

stavebného úradu
zo 

zo
zo

dňa 
dňa 

dňa

29.06.2018,
01.12.2021

09.08.2022
a

č.
č.
č.

a Č.

OU-PO-OVBP2-
OU-PO-OVBP2-
OU-PO-OVBP2-
OU-PO-OVBP2-

2022/43404/130785/ŠSS-FA zo dňa 20.10.2022 a týmto rozhodnutím o predčasnom 
užívaní stavby.

2. Pri prevádzkovaní stavby budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy 
tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, záujmov životného prostredia, 
bezpečnosť a zdravie osôb.

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky týchto dotknutých orgánov:
• Obce Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce uvedené vo vyjadrení 
č. OcÚ-Ha-061/2022-001 zo dňa 06.06.2022, cit.: „závažné pripomienky nemajú, 
žiadajú upraviť potok „KROSNA“ a cestu pri cintoríne aspoň do takého stavu, ako 
bola pred výstavbou“.
• Obce Oreské, Oreské 129, 072 23 Staré uvedené vo vyjadrení č. 172-2/2022 zo 
dňa 21.06.2022. Námietky nemajú, žiadajú územie v k. ú. Oreské, cez ktoré bol 
vedený plynovod uviesť do pôvodného stavu.
• Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
uvedené v stanovisku č. 06698/2022/OM-2 zo dňa 14.06.2022 s tým, že nevydá 
kladné stanovisko do doby uzatvorenia zmluvného vzťahu na zriadenie vecného 
bremena na uloženie plynovodu v k. ú. Zbudské Dlhé a Libuša a stanovisku 
č. 06698/2022/OM-3 zo dňa 21.6.2022, že po oznámení zápisu VB s kolaudáciou 
súhlasí.
• Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), 
Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OSZP- 
2022/008883-002 zo dňa 01.06.2022, cit.: „S vydaním kolaudačného rozhodnutia 
pre stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť“ 
súhlasíme. 2. Počas prevádzky požadujeme dodržiavať ustanovenia § 39 vodného 
zákona a vyhlášky MŽP 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. 3. Počas prevádzkovania stavby 
požadujeme vykonávať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť 
k znečisteniu podzemných a povrchových vôd“.
• Okresného úradu Humenné, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné uvedené vo vyjadrení č. OU-HE-OCDPK- 
2022/008241-002 zo dňa 18.07.2022. Nemajú námietky a súhlasia so začatím 
kolaudačného konania, je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým 
správcom ciest III/3832, 111/3839, 11/559, III/3843, III/3846, 11/567 a III/3867, 
ktorým je Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 
Humenné, č. SÚC PSK-HÉ/141-116/2016/411 zo dňa 27.06.2022.
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• Okresného úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie slobody 1 , 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku 
č. OU-MI-OCDPK-2022/010302-002 zo dňa 04.07.2022, cit.: „1. Rešpektovať 
podmienky uvedené v jednotlivých povoleniach vydaných Okresným úradom 
Michalovce, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestným 
správnym orgánom k predmetnej stavbe udeleným v zmysle ustanovení zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 2. Stavebník je 
povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré 
boli výstavbou dotknuté. 3. V prípade poškodenia ciest II. a III triedy, ktoré boli 
výstavbou dotknuté je stavebník povinný zabezpečiť ich opravu a je povinný ich 
uviesť do pôvodného stavu. 4. Terén pri cestách II. a III triedy, týkajúcich sa 
vjazdov k stavbám, ktoré boli stavebne riešené ako dočasné, dať do pôvodného 
stavu. 5. Po ukončení jednotlivých prác musia byť dočasné dopravné značky, ktoré 
boli umiestnené na cestách II. a III. triedy v okrese Michalovce, ihneď odstránené. 
6. Pri kolaudačnom povolení budú dodržané ustanovenia zákona č 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 7. Okresný úrad 
Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo 
určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný 
záujem“.
• Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Komenského 52, 040 01 Košice uvedené v stanovisku č. OU-KE-OCDPK- 
2022/031730-002 zo dňa 22.07.2022, cit.: „Žiadame do preberacieho protokolu 
prevziať správcom ciest do užívania jednotlivé kríženia ciest I. triedy v Košickom 
kraji s predmetnou stavbou“.
• Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 
Humenné — pôda uvedené v odpovedi č. OU-HE-PLO1-2022/006809-002 zo dňa 
16.06.2022, cit.: „správny orgán sa nevyjadruje ku kolaudácii stavby, zároveň 
správny orgán žiada o zaslanie správy po celkovo ukončenej biologickej 
rekultivácie“.
• Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 
Košice, uvedené v odpovedi č. 6099/2022/OSM-25233 zo dňa 20.06.2022 s tým, že 
ostávajú v platnosti vyjadrenia KSK č. 5538/2017/OSM-34790 zo dňa 20.11.2017 
a č. 5180/2016/OSM-33725 zo dňa 24.11.2016.
• Transpetrolu, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 uvedené vo vyjadrení 
č. 4634/2022 zo dňa 16.06.2022 , v ktorom je uvedené, že súhlasia s podmienkou, 
že prístupová cesta k AŠ UBÚ 04 v k. ú. Vojany bude uvedená do pôvodného 
stavu.
• Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 
Prešov uvedené v stanovisku č. SUC PSK -HE /141-116/2016 zo dňa 27.06.2022 
s tým, že súhlasia, ak bude dopracované zriadenie vecného bremena na 
majetkového správcu pozemkov pod cestami podľa príslušného zákona o líniových 
cestách.
• Slovák Telekomu, a.s., Poštová 18, 042 10 Košice uvedené vo vyjadrení 
č. 2222000260 zo dňa 09.06.2022, že súhlasia za podmienok uvedených pod bodmi 
1-15.
• SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené 
v stanovisku TD/NS/2448/2022/LD zo dňa 01.07.2022, že súhlasia za dodržania 
podmienok stanovených vo vyjadrení č. TD/PS/0022/2019/Uh zo dňa 04.02.2019.
• Slovnaftu, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava uvedené vo vyjadrení 
č. SN/R/2022/017374/Z zo dňa 06.07.2022 stým, že požadujú odstránenie 
nedostatkov spôsobených stavebnou činnosťou na objektoch v ich vlastníctve, 
uvedených v troch bodoch: 1. počas stavebných prác na stavbe došlo k úplnému 
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zrušeniu koryta kanálov (vodných priekop) K2 a K3 vo vlastníctve Slovnaft, a.s., 
na odvádzanie dažďových vôd do recipientu Duša v mieste ich križovania 
s plynovodom. V týchto miestach je priepustnosť kanálov minimálna dochádza 
k zanášaniu priepustov popod cestu idúcu súbežne s trasou stavbu plynovodu a tým 
k zaplavovaniu priľahlého pozemku. Brehy kanálov požadujeme spevniť panelmi, 
popod prejazd osadiť potrubia väčšej dimenzie, prípadne uvažovať s vybudovaním 
pevných mostíkov, aby v budúcností nedošlo k zalomeniu potrubí pri prejazde 
ťažkej techniky. Časti, ktoré už boli spevnené panelmi, požadujeme vyškárovať 
štrkom alebo kameňmi. 2. Násyp železničnej vlečky (pozemok pare. č. CKN 
1552, k. ú. Pozdišovce) bol v mieste križovania s plynovodom zrušený úplne. 
V mieste prerušenia navrhujeme násyp znovu obnoviť navŕšením a zhutnením tak, 
aby zodpovedal pôvodnému stavu. 3. Parcela č. 1275/2 - pred vstupom do areálu 
(cesta, parkovisko) aj okolité plochy s náletovými drevinami je potrebné vypratať 
a vyčistiť od zbytkov blata, použitých pneumatík aj prípadných ďalších odpadkov, 
ktoré sa tam nachádzajú. V súvislosti s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov 
vo vlastníctve Slovnaft a.s., pod stavbou plynovodu požadujeme zaslanie kópie GP 
a informácie o zápise zákonného VB.
• Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), 
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP- 
2022/009531-002 zo dňa 16.06. 2022, cit.: „1. všetky odpady, hlavne odpad 160103 
- opotrebované pneumatiky (vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov ďalej len „Katalóg odpadov“), nachádzajúce sa pozdĺž stavby 
a v jej bezprostrednej blízkosti, budú do 30.11.2022 odstránené a odovzdané na 
zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe, 2. odpady z podskupiny 
odpadov 1705 - zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, 
kamenivo a materiál z bagrovísk (Katalóg odpadov“), nachádzajúce sa pozdĺž 
stavby a v jej bezprostrednej blízkosti, budú do 30.11.2022 odstránené a odovzdané 
na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe. Podmienky žiadame uviesť 
doslovne v kolaudačnom rozhodnutí.“
• štátneho podniku Lesy SR, š. p., OZ Vihorlat, Banská Bystrica zo dňa 
12.10.2022, v ktorom je uvedené, že súhlasia s predčasným užívaním predmetnej 
stavby s tým, že požadujú, aby stavebník na pozemkoch, ktoré sú v správe ich 
organizácie, dokončil technickú a biologickú rekultiváciu v zmysle projektovej 
dokumentácie;
• štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. uvedené vo vyjadrení zo dňa 
13.10.2022, v ktorom uviedli, že nemajú námietky voči vydaniu rozhodnutia 
o predčasnom užívaní stavby, že všetky ich podmienky boli splnené a žiadajú 
zaslať porealizačné zameranie križovaní s hydromelioračnými zariadeniami;
• Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Bodrogu, odštepný 
závod, uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 4688/2022/2 zo dňa 13.10.2022, 
cit.: „z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov 
a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímajú ku kolaudácii predmetnej stavby 
nasledovné stanovisko: križovania vodných tokov, kanála Duša a hrádze Laborca 
sú upravené a stabilizované, zrealizované v zmysle našich požiadaviek. 
S kolaudáciou predmetnej stavby súhlasíme za podmienky, že najneskôr ku dňu 
kolaudácie stavby nám budú doložené porealizačné výškopisné a polohopisné 
zamerania križovania vodných tokov, s určením staničenia (riečneho kilometra) 
podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame 
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg). Upozorňujeme investora, že 
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 
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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. 
Zároveň upozorňujeme, že správca vodných tokov v zmysle § 49 ods. 5 zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 
užívaním vodných tokov.“
• Inšpektorátu práce Prešov, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
uvedené v záväznom stanovisku č. IPV-25-02-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 
18.10.2022, v ktorom uvádzajú, cit.: „...zistil nasledovné nedostatky:
0602 Objekty alebo časti objektov nevýrobného charakteru
1/ Od zhotovenej oceľovej konštrukcie manipulačných pracovných plošín 
umožňujúcich prístup k uzatváraciemu prvku obtokového potrubia na pracoviskách 
trasových uzáverov Hankovce, Chlmec a Šamudovce nebola predložená technická 
dokumentácia ich skutočného vyhotovenia. Uvedené je v rozpore s § 13 
ods. 3/zák.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN EN 1090-2: 2020.
2/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil, aby manipulačné 
pracovné plošiny umožňujúce prístup k uzatváraciemu prvku obtokového potrubia 
na pracoviskách trasových uzáverov Hankovce, Chlmec a Šamudovce boli pevne 
ukotvené k betónovému podkladu. Uvedené je v rozpore s § 13 ods. 3/zák. 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov.
3/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil, aby manipulačné 
pracovné plošiny umožňujúce prístup k uzatváraciemu prvku obtokového potrubia 
na pracoviskách trasových uzáverov Hankovce, Chlmec a Šamudovce boli 
v miestach na zostup z voľného okraja pochôdznej plochy pracovnej plošiny po 
pevnom rebríku opatrené premiestniteľným zábradlím (odnímateľné, otváracie 
apd.). Uvedené je v rozpore s § 13, ods. 3/zák.č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.6.4 
STN 74 3305:2014, Ochranné zábradlia.

Bezpečnostné značenia (0613)
4/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil bezpečnostné značenie 
(resp. optické odlíšenie) prvého a posledného schodišťového stupňa schodiska 
pracovných oceľových plošín na KS V. Kapušany. Uvedené je v rozpore 
s ustanovením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na minimálnu 
bezpečnostnú úroveň stanovenú v čl. 36 STN 73 4130 Schodiska a šikmé rampy. 
Základné ustanovenia.

EZ - technický stav (0704)
5/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania si nesplnil povinnosť v priestore 
objektu trasového uzáveru Hankovce tým, že neoznačil jednotlivé priestory 
s nebezpečenstvom výbuchu do zón na základe výskytu výbušnej atmosféry, ktorá 
vychádza z výsledkov posudzovania rizika výbuchu, čo je v rozpore s § 13 ods. 1 
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z ustanovení § 5 písm. a) NV SR 393/2006 o 
minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 
výbušnom prostredí v nadväznosti na čl. 5.3 a 5.4 STN EN 60 079 - 10 - 1 (2009) 
Výbušné plynné atmosféry, určovanie priestorov.

7/32



6/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania si nesplnil povinnosť v priestore 
objektu trasového uzáveru Šamudovce tým, že neoznačil ochranný vodič 
trafostanice žlto zelenou farbou, čo je v rozpore s § 13 ods. 1 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej 
úrovne, /žlto zelená/ ktorá vyplýva z čl.514.3. Z2, Z3 STN 33 2000-5-51: 2010.
PZ - technický stav (0712)
7/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil, aby na stupnici 
tlakomerov plynových potrubí na trase prepoj ovacieho VTL plynovodu Poľsko - 
Slovensko boli viditeľne označené hodnoty najvyššieho a najnižšieho dovoleného 
tlaku. Uvedené je v rozpore s ustanovením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani 
bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad 
v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené 
v bodoch: 1,2, 3,4, 5, 6, 7 a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce 
v termíne do 30 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia. Inšpektorát práce 
zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia“.

4. Stavebník je povinný podať na stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby v lehote do 
15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia prác spojených s dokončením stavby.

Predčasné užívanie stavby sa povoľuje do času nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia vydaného podľa § 82 stavebného zákona.

Stavba - prevádzkové súbory a stavebné objekty boli uskutočnené podľa projektovej 
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Na základe žiadosti stavebníka, stavebný úrad podľa ustanovenia § 55 ods. 2 
správneho poriadku z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu vylučuje odkladný účinok 
prípadného odvolania proti tomuto rozhodnutiu.

Rozhodnutie o námietkach:
Námietky Hrubovského Blažeja - SHR, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 

Bratislava - Rača, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., 
advokátom a konateľom spoločnosti JUDr. Pavlom Vargaeštokom, so sídlom Radlinského 
1735/29, 026 01 Dolný Kubín:

Žiada správny orgán, aby po preskúmaní uvedenej veci vyhovel jeho podnetu pre 
nedodržanie podmienok stavebného povolenia a aby upozornil stavebníka eustream, a. s., 
a zhotoviteľa stavby DÚHA, a. s., na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu, pretože v prípade, 
ak nie sú dodržané podmienky stavebného povolenia, nie je správny orgán oprávnený začať 
rozhodovanie a vydať kolaudačné rozhodnutie k stavbe „Prepojovacieho VTL plynovodu 
Poľsko - Slovensko, líniová časť“.
Námietka sa zamieta.

V prípade podania odporu na základe návrhu na pokračovanie v konaní na príslušnom 
súde žiada, aby stavebný úrad prerušil všetky vedené konania ohľadom uvedenej stavby až do 
právoplatného rozhodnutia súdu o predbežnej otázke, ohľadom zodpovednosti stavebníka 
eustream, a. s. za vzniknutú škodu v konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica sp. 
zn. 38Up/l 137/2022.
Námietka sa zamieta.

Má za to, že spôsobená škoda, zodpovednosť stavebníka, nedodržanie podmienok pri 
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realizácii stavby, navrhované znalecké a ďalšie dokazovanie, neprevzatie poľnohospodárskej 
pôdy po ukončení stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť“, 
ktoré boli dočasne odňaté pre účely výstavby, tvoria prekážku v konaní a pre vydanie 
rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby a z uvedeného dôvodu navrhuje, aby kolaudačné 
konanie bolo prerušené až do odstránenia tejto prekážky, t.j. do vykonania navrhovaného 
dokazovania v kolaudačnom konaní a v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Banská 
Bystrica pod sp. zn. 38Up/l 137/2022, po postúpení veci na Okresnom súde Michalovce.
Námietka sa zamieta.

ODÔVODNENIE

Stavebník podal dňa 18.08.2022 na stavebný úrad žiadosť č. 3451/2022 zo dňa 
17.08.2022 o predčasné užívanie stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, 
líniová časť“, v rozsahu v žiadosti uvedených prevádzkových súborov a stavebných 
objektov.

Samostatnou žiadosťou č. 3948/2022 zo dňa 05.10.2022 doručenou stavebnému úradu 
dňa 06.10.2022 stavebník, z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, požiadal stavebný 
úrad o vylúčenie odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu o povolení predčasného 
užívania stavby.

Dňom podania žiadosti o predčasné užívanie stavby bolo konanie v danej veci začaté.

Stavba bola povolená rozhodnutím stavebného úradu č. OU-PO-OVBP2- 
2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, právoplatným dňa 02.08.2018, rozhodnutím 
stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením č. OU-PO-OVBP2- 
2021/26469/133459/ŠSS-FA zo dňa 01.12.2021, právoplatným dňa 14.03.2022, č. OU-PO- 
OVBP2-2022/3967/98036/ŠSS-FA zo dňa 09.08.2022, právoplatným dňa 10.09.2022 
a rozhodnutím č. OU-PO-OVBP2-2022/43404/130785/ŠSS-FA zo dňa 20.10.2022.

Predmetom stavby je vybudovanie nového obojsmerného medzištátneho 
plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom.

Účelom stavby je nutnosť, v dôsledku meniacich sa podmienok pre dopravu plynu do 
Európy, zabezpečiť diverzifikáciu dodávok a prepravy ZP aj na území SR. Prevádzkovateľ 
prepravnej sústavy ZP - spol. eustream, a. s., vybudoval nový prepojovací VTL plynovod PL 
- SR, ktorý umožní prepravu ZP v smere sever - juh.

Trasa plynovodu sa začína na Poľskom území v existujúcom plynovom uzle 
a podzemnom zásobníku Strachocina a štátnu hranicu križuje v oblasti Lupkovského 
priesmyku a na území SR vedie cez dva kraje, Prešovský a Košický. Zakončená bude v areáli 
KS 01 Veľké Kapušany.

Stavebník predložil ku konaniu stavebnému úradu spolu so žiadosťou 
k jednotlivým prevádzkovým súborom a stavebným objektom nasledovné doklady, 
ktoré sú podrobne špecifikované a uložené na dátovom USB nosiči, ktorý je prílohou 
žiadosti:

A. PROTOKOL o komplexných skúškach projektu: „Prepojovací VTL plynovod 
Poľsko - Slovensko“, ktorý obsahuje vyhodnotenie týchto skúšok:

1. skúška regulácie a merania pri paralelnom chode meracích tratí
2. skúška prepnutia smeru toku plynu
3. skúška ovládania HPS - hraničnej predávacej stanice plynu z technického 

plynárenského dispečingu prevádzkovateľa prepravnej siete - TPD
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4. Línia - skúška pozastavenia prepravy pri Fmjn - minimálny prietok cez HPS
5. skúška systému LDS (LDS - systém detekcie úniku plynu)
6. vyrovnanie bilancie prepravy plynu
7. sledovanie prevádzky

Podľa záveru protokolu o komplexných skúškach dielo (LČ1, LČ2, HPS a KS) je ako celok 
funkčné, je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky a je na uvedenie do prevádzky 
pripravené.

B. Tieto doklady, certifikáty, osvedčenia, atesty materiálov a zabudovaných výrobkov, 
revízne správy, protokoly o vykonaní úradných skúšok určených technických 
zariadení, protokoly o tlakových skúškach, stavebné denníky, záznamy, meracie 
protokoly a iné:

VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ1 - hranica PL/SK - TU43 Chlmec
Denníky (pre všetky SO a PS)
stavebný denník, montážny denník, izolatérsky denník

Geometrické plány - Plynovod a TU44 Hankovce
Doklady podľa SO a PS
SO 510 VTL Plynovod DN 1000 -LČ1 (hranica PL/SK-TU43 Chlmec)
Kalibrácia - protokoly o kalibrácii potrubí
Vyčistenie - protokoly o vyčistení potrubí
Tlakové skúšky
certifikáty meracích prístrojov
atesty použitých materiálov pri skúškach
Technologický postup tlakových skúšok a zvárania
Tlakovacie úseky
zápis o tlakovej skúške
Protokol o tlakovej skúške
Osvedčenie o úradnej skúške VTZ plynové
Osvedčenie o úradnej skúške VTZ plynové, celá trasa
Sušenie
protokoly o vysušení potrubí
Prehlásenie zhotoviteľa o pripravenosti na napustenie plynu
Materiál
atesty od potrubí, izolácií, a zaťažovacích vriec
NDT - nedeštruktívna kontrola zvarov
protokoly o skúške zvarov prežiarením
Osvedčenia zváračov
Izolatéri
Osvedčenia izolatérov a izolácií
Križovania s podzemnými zariadeniami
Protokoly o odovzdaní a prevzatí križovaných zariadení (vodovod, plynovod, Telekom)
Návody na obsluhu a prevádzku PS 441, 442, 443, SO 560, 580, 611

SO 511 Prechody ciest
Protokoly z odovzdania a prevzatia prechodov ciest
SO 512 Prechody železníc
Meranie sadania
Protokol z odovzdania
SO 513 Prechody železnice a cesty
Meranie sadania
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Protokol z odovzdania
SO 514 Prechody vodných tokov
Protokol z odovzdania
SO 580.1 SKAO
Certifikáty materiálov a zariadení
Revízne správy
SO 580.3 SKAO-Prenos údajov
Revízne správy
Manuály
SO 580.5 SKAO-Prepojovacie objekty
Certifikát
SO 611 Optický kábel-LČl
Meracie protokoly
Výkresy - káblový plán
Káblová kniha
Materiály - certifikáty
Kniha plánov
PS 441 SRTP na TU44 Hankovce
Návody na obsluhu
Projekt skutočného vyhotovenia
Protokoly
Protokoly testov
Certifikáty materiálov a zariadení
PS 441 revízia
Revízne správy
Certifikáty materiálov a zariadení
PS 442 revízia
Certifikáty materiálov a zariadení
Teplomery
Kalibračné listy
Tlakomery
Kalibračné listy
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro
PS 442 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU44 Hankovce
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro
Certifikáty materiálov a zariadení
PS 443 EZS a CCTV na TU44 Hankovce
Oprávnenia organizácie na činnosť osvedčenia a oprávnenia pracovníkov
Kamerový systém CCTV - certifikáty
Elektricky zabezpečovací systém EZS - certifikáty
Denník stavby
Projekt skutočného vyhotovenia
Odborne prehliadky a odborne skúšky - revízne správy
Návod na obsluhu zabezpečovacieho zariadenia - PS 443
Protokol o funkčnej skúške ezs, cctv
PS 444 Prenos údajov na TU44 Hankovce
Manuál
Materiál - certifikáty
Protokol o uvedení do prevádzky PS 444
Protokol o zaškolení obsluhy PS 444
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PS4x4_mapa portov TU4x
SO 560.1 Potrubná časť
Certifikáty materiálov a zariadení
SO 560.2 Základové konštrukcie
Certifikáty materiálov
SO 560.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Revízne správy
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro
SO 560.4 Vonkajšie osvetlenie
Revízne správy
Certifikáty materiálov
SO 560.5 VN elektrická prípojka
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro
SO 560.6 VN elektrická prípojka
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro
SO 560.7 Trafostanica
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro
SO 560.8 Oplotenie
Certifikáty materiálov
Technické listy
SO 560.11 Domček KMB
Revízna správa
Certifikáty materiálov
Zmeny v projekte
Projekt skutočného vyhotovenia
Zoznam a dôvody zmien v projektovej dokumentácii

PD VTZ Osvedčenia
Preberacie protokoly o prevzatí diela
Protokoly o prevzatí sietí
Zápisy z vytýčenia sietí v trase plynovodu

VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ 2 - hranica TU43 Chlmec - KS01
Doklady podľa SO a PS 
PS 006 SRTP na KS01
Manuály
Revízna správa VTZ elektro
Stavebný denník
Certifikáty materiálov
Manuály
Revízna správa VTZ elektro
Stavebný denník
Schémy rozvádzačov
PS 008 prenosový systém na KS01
Manuály
Certifikáty materiálov
PS 421 SRTP na TU42 Šamudovce
Manuály
Revízna správa VTZ elektro
Stavebný denník
PS 422 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU42 Šamudovce
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Certifikáty materiálov
Manuály
Revízna správa VTZ elektro
Stavebný denník
Schémy rozvádzačov
PS 423 EZS a CCTV na TU42 Šamudovce
Projekt skutočného vyhotovenia
Certifikáty materiálov
Manuály
Stavebný denník
PS 424 Prenos údajov na TU42 Šamudovce
Certifikáty materiálov
Manuály
PS 431 SRTP na TU43 Chlmec
Manuály
Revízna správa VTZ elektro
Stavebný denník
PS 432 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU43 Chlmec
Certifikáty materiálov
Manuály
Revízna správa VTZ elektro
Stavebný denník
Schémy rozvádzačov
PS 433 EZS a CCTV na TU43 Chlmec
Projekt skutočného vyhotovenia
Certifikáty materiálov
Manuály
Stavebný denník
PS 434 Prenos údajov na TU43 Chlmec
Certifikáty materiálov
Manuály
SO 530 VTL plynovod DN 1000 - LČ2 (TU43-KS01)
Denník izolatéra
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
Protokoly o kontrole zvarov
Manuály
Protokoly o odovzdaní a prevzatí križovaných zariadení (vodovod, plynovod , Telekom, Nafta, 
Transpetrol)
SO 531 Prechody ciest
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 532 Prechody železníc
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 533 Prechod železnice a cesty
Projekt skutočného vyhotovenia
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Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 534 Prechod železnice a cesty
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 535 Prechody vodných tokov
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 536 Prechod rieky Laborec
Stavebné denníky
Porealizačné zameranie
Skúšky hrádze
Potvrdenia SVP
Projekt skutočného vyhotovenia
SO 540 Trasový uzáver TU42 Šamudovce
Manuály
Stavebné denníky
Revízna správa VTZ elektro
EZS, uzemnenie, napájanie, osvetlenie, Unimobunka KMB
SO 540.5.6.7 VN elektrická prípojka, Trafostanica
Certifikáty materiálov
Revízna správa VTZ elektro
Stavebné denníky
Porealizačné zameranie
SO 540.1 Potrubná časť
Certifikáty materiálov
Protokoly o kontrole zvarov 
mapa zvarov
Manuály
SO 540.2 Základové konštrukcie
Certifikáty materiálov
SO 540.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Projekt skutočného vyhotovenia
Manuály
Certifikáty materiálov
SO 540.4 Verejné osvetlenie
Projekt skutočného vyhotovenia
Manuály
Certifikáty materiálov
SO 540.8 Oplotenie
Certifikáty materiálov
SO 540.11 Domček KMB 
manuál klimatizácia
SO 550 Trasový uzáver TU43 Chlmec
Manuály
Stavebné denníky
Revízna správa VTZ elektro
EZS, uzemnenie, napájanie, osvetlenie, Unimobunka KMB 
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SO 550.5.6.7 VN elektrická prípojka, Trafostanica
Certifikáty materiálov
Revízna správa VTZ elektro
Stavebné denníky
Porealizačné zameranie
SO 550.1 Potrubná časť
Certifikáty materiálov
Protokoly o kontrole zvarov
mapa zvarov
Manuály
SO 550.2 Základové konštrukcie
Certifikáty materiálov
SO 550.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Projekt skutočného vyhotovenia
Manuály
Certifikáty materiálov
SO 550.4 Vonkajšie osvetlenie
Projekt skutočného vyhotovenia
Manuály
Certifikáty materiálov
SO 550.8 Oplotenie
Certifikáty materiálov
SO 550.11 Domček KMB 
manuál klimatizácia
SO 570 Napojenie na KS01
Stavebné denníky
Manuály
SO 570.1 Potrubná časť
Projekt skutočného vyhotovenia
Certifikáty materiálov
Protokoly o kontrole zvarov
mapa zvarov
Manuály
SO 570.2 Záchytná vaňa a základové konštrukcie 
atesty a certifikáty materiálov 
skúška tesnosti
SO 570.3 Prístrešok
atesty a certifikáty materiálov
SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Certifikáty materiálov
Revízna správa
SO 580 Katódová ochrana
Stavebné denníky
Merací protokol
Manuály
Revízna správa
Osvedčenie o úradnej skúške vydané OPO
Osvedčenie o úradnej skúške VTZ plynové na líniu
Revízne správy VTZ

Elektro
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Dokumentácia k revíziám
Inšpekčné záznamy
Revízne správy pre SO 540 Trasový uzáver TU42 Šamudovce
Revízne správy pre SO 550 Trasový uzáver TU43 Chlmec
Revízna správa pre SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Revízna správa pre PS 006 SRTP
Osvedčenie o úradnej skúške VTZ pre PS 006 SRTP a SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Plyn
Revízne správy VTZ plynové pre TU42, 43 a KS01
Spoločná dokumentácia
Oprávnenia zhotoviteľov
osvedčenia, certifikáty, výpis z OR
Osvedčenia pracovníkov
Osvedčenia na zváranie, opravy VTZ plynové, stavbyvedúci,
Zoznamy a certifikáty zváračov
Osvedčenia izolatérov
Protokoly z elektroiskrových skúšok izolácie potrubia
Atesty zváracích elektród
Atesty izolačného materiálu
Tlakové skúšky (TS)

Atesty tlakomerov
Technologický postup TS
Zápisy o TS
Grafy o priebehu TS
Osvedčenia o úradnej skúške VTZ plynové

Záznamy o pokládke potrubia
PD VTZ Osvedčenia
Preberacie protokoly o prevzatí diela
Protokoly o prevzatí sietí
Zápisy z vytýčenia sietí v trase plynovodu

HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA - HPS
Dokladová dokumentácia podľa SO a PS
PS 017 SRTP-HPS
revízne správy a osvedčenia elektro, Certifikáty materiálov, Manuály, Protokoly o skúškach, 
kalibrácie
PS 018 Prevádzkové rozvody silnoprúdu
Protokoly o skúškach, Oprávnenia, Revízne správy, osvedčenia, Rozvádzače, doklady, 
Certifikáty materiálov
PS 019 - EZS a CCTV na HPS Výrava
Stavebné denníky, Oprávnenia pracovníkov, Revízne správy, osvedčenia, Certifikáty
materiálov, Doklady o skúškach, manuály, Projekt skutočného vyhotovenia
PS 020 Prenosový systém na HPS Výrava
Oprávnenia pracovníkov
Certifikáty materiálov
PS 021 Mostový žeriav
Osvedčenia VTZ
Certifikáty materiálov
SO 594, 595, 596 VN elektrická prípojka a Trafostanica
Stavebné denníky
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Oprávnenia pracovníkov
Revízne správy, osvedčenia
Certifikáty materiálov
Doklady o skúškach, manuály
Projekt skutočného vyhotovenia
SO 597 EPS
Oprávnenia pracovníkov
Certifikáty materiálov
Katalógové listy
Manuál
Protokol o skúške
Prevádzkový predpis
SO 598 Nádrž a čerpacia stanica požiarnej vody
Revízna správa elektro
Certifikáty materiálov

Porealizačné zameranie stavby
káble, komunikácie, budovy
geometrický plán
Projekt skutočného vyhotovenia
Projekty skutočného vyhotovenia podľa SO a PS
Popis a zdôvodnenie zmien voči projektovej dokumentácii
Revízne správy, osvedčenia VTZ
PS 015, 016, SO 591 Odlučovanie kondenzátu, SO 600 Napojenie na plynovody
osvedčenia o úradnej skúške VTZ plynové
PS 021 Mostový žeriav
osvedčenia o úradnej skúške žeriavu
PS 017 SRTP-HPS
revízne správy a osvedčenia elektro
PS 018 Prevádzkové rozvody silnoprúdu
revízne správy a osvedčenia elektro
PS 020 Prenosový systém na HPS Výrava
revízia, kusová skúška
SO 585 Budova HPS 
revízia elektro
SO 593 Uzemnenie 
revízie elektro
SO 594, 595, 596 VN elektrická prípojka a Trafostanica, revízie elektro
SO 597 EPS, revízia, protokol o skúške
PD VTZ Osvedčenia

Ku kolaudácii predmetnej stavby stavebník predložil tieto súhlasné vyjadrenia 
a stanoviská dotknutých orgánov bez pripomienok:
- Obec Čabalovce, Čabalovce 74, 067 17 Čabalovce, vyjadrenie č. 2022/211-2 zo dňa 

10.06.2022;
- Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri 

Humennom, vyjadrenie zo dňa 10.06.2022;
- Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, vyjadrenie č. OCÚJ-7-387/22 zo 

dňa 17.06.2022;
- Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša, odpoveď č. ObÚ-10/2022_012 zo dňa 

07.06.2022;
- Obec Veľopolie. Veľopolie 78. 067 31 Udavské, vyjadrenie č. 69/2022 zo dňa 09.06.2022;
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- Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské, vyjadrenie č. 128/2022-002 zo dňa 
21.06.2022;

- Obec Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Kamienka, odpoveď č. ocu-29/2022 zo dňa 
13.06.2022;

- Obec Ptičie, Ptičie 97, 067 41 Chlmec, vyjadrenie č. Pt-2022/086-Ocú zo dňa 17.06.2022;
- Obec Staré, Staré 208,072 23 Staré, vyjadrenie č. 421/22 zo dňa 10.06.2022;
- Obec Šamudovce, Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce, odpoveď č. 223/2022 zo dňa 

17.06.2022;
- Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Hatalov, vyjadrenie zo dňa 13.06.2022;
- Obec Lastomír, Lastomír 322,072 37 Lastomír, vyjadrenie č. 146/2022 zo dňa 20.06.2022;
- Obec Žbince, Žbince 126,072 16 Hatalov, odpoveď č. 610/2022 zo dňa 13.06.2022;
- Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír, vyjadrenie č. 67/2022 zo dňa 

24.06.2022;
- Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov, záväzné stanovisku č. DR-2022/188-OcU- 

01 zo dňa 16.06.2022;
- Obec Krišovská Liesková, Križany 145, 079 01 Veľké Kapušany, vyjadrenie zo dňa 

13.06.2022;
- Mesto Veľké Kapušany, Sídlisko L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Veľké Kapušany, záväzné 

stanovisko č. 543/2022/SÚ-V/Si zo dňa 13.06.2022;
- Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany, záväzné stanovisko č.l92/2022/ZS/Ko zo dňa 

07.07.2022;
- Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. V- 

56201/2022/Fr zo dňa 22.06.2022;
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Kukorelliho 1, 

066 01 Humenné, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2022/006681-002 zo dňa 07.06.2022;
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Mierová 4, 

068 01 Medzilaborce, stanovisko č. OU-ML-OSZP-2022/000363-002 zo dňa 01.06.2022;
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 

080 01 Prešov, vyjadrenie č. OU-PO-OCDPK-2022/040231-002 zo dňa 29.07.2022;
- Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 

Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-PLO-2022/008840-002 zo dňa 06.06.2022 nemá žiadne 
námietky ku kolaudácií stavby, ale požadujú dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov;

- Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, 
vyjadrenie č. OU-ML-OKR-2022/000366-002 zo dňa 13.06.2022;

- Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, 
záväzné stanovisko č. OU-HE-OKR-2022/006516-002 zo dňa 31.05.2022;

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnická 1, 080 01 
Prešov, č. KRHZ-PO-OPP/2022/000059-009 zo dňa 09.06.2022 - odstúpenie žiadosti na 
MV SR, Prezídium HaZZ, OPP;

- Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra, vyjadrenie 
č. 14907-0513/22 zo dňa 08.06.2022 po doručení posudkov z Pamiatkového úradu SR 
budú tieto odovzdané na KPÚ Košice a budú tvoriť podklad pre kolaudáciu;

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 
Košice, vyjadrenie č. 80 023/2022/0/My/ ÚVR zo dňa 13.06.2022

- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce, 
odpoveď IU-2022/4391-7324 zo dňa 01.07.2022

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Alvinczyho 14, 040 01 Košice, 
vyjadrenie č. 1342/2022 zo dňa 25.05.2022

- ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice, stanovisko 
č. 06507/2022/ORKE/S ZŤS zo dňa 02.08.2022
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- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Kukorelliho 1, 
066 01 Humenné, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2022/006539-002 zo dňa 07.06.2022;

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Kukorelliho 1, 
066 01 Humenné, stanovisko č. OU-HE-OSZP-2022/006625-002 zo dňa 19.07.2022;

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Kukorelliho 1, 
066 01 Humenné, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2022/007368-002 zo dňa 22.06.2022;

- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné - lesy 
uvedené v stanovisku č. OU-HE-PLO2-2022/006846-002 zo dňa 08.06.2022;

- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Mierová 4, 
068 01 Medzilaborce, stanovisko č. OU-ML-OSZP-2022/000388-002 zo dňa 24.06.2022;

- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Mierová 4, 
068 01 Medzilaborce, vyjadrenie č OU-ML-OSZP-2022/000364-002 zo dňa 01.06.2022;

- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (SSOH), Mierová 4, 
068 01 Medzilaborce, vyjadrenie č. OU-ML-OSZP-2022/000399-003 zo dňa 15.08.2022;

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Námestie 
slobody 1, 071 01 Michalovce, stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/008898-002 zo dňa 
01.06.2022, pri prevádzke stavby požadujú dodržiavať ustanovenia zákona o OPaK;

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Námestie 
slobody 1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009173-002 zo dňa 
13.06.2022;

- Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, ako orgán štátnej správy ochrany 
prírody, vyjadrenie OCÚJ-6-386/22 zo dňa 17.06.2022;

- Obec Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany 
prírody, vyjadrenie č. OcÚ 78/2022 zo dňa 21.06.2022

- Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany 
prírody, vyjadrenie OcÚ-Ha -061/2022-001 zo dňa 06.06.2022;

- Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce, ako orgán štátnej správy 
ochrany prírody, vyjadrenie OCÚ-ZD-295/2022 zo dňa 17.06.2022

- Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, 
odpoveď č. ObÚ-10/2022,13 zo dňa 07.06.2022;

- Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, 
vyjadrenie č. 128/2022-003 zo dňa 21.06.2022

- Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Humenné, ako orgán štátnej správy ochrany 
prírody, vyjadrenie č. 11/2022/244 zo dňa 21.06.2022;

- Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou, ako 
orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie č. OcÚ-127/2022 zo dňa 17.06.2022;

- Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné SUC PSK - 
HE /141-119/2016/434 zo dňa 12.07.2016, stanovisko SUC PSK Prešov č. SUC PSK -HE 
/141-116/2016 zo dňa 27.06.2022 je záväzné za celú organizáciu

- Pamiatkový úrad SR, stanovisko k výskumnej dokumentácii č. 14907-0513/22 zo dňa 
08.06.2022, č. PUSR-2022/17783-3/70655 zo dňa 19.08.2022, č. PUSR-2022/18234- 
2/72872 zo dňa 26.08.2022, č. PUSR-2022/17781-3/70604 zo dňa 19.08.2022, č. PUSR- 
2022/17779-3/70585 zo dňa 19.08.2022, č. PUSR-2022/19315-2/78224 zo dňa 27.09.2022, 
č. PUSR-2022/19824-2/80842 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19321-2/78254 zo dňa 
27.09.2022, č. PUSR-2022/19811-2/80784 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19817- 
2/80815 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19812-2/80794 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR- 
2022/19803-2/80739 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19787-2/80709 zo dňa 27.09.2022 
a č. PUSR-2022/19781-2/80698 zo dňa 27.09.2022.

Ku kolaudácii predmetnej stavby stavebník predložil tieto súhlasné vyjadrenia 
a stanoviská dotknutých orgánov s pripomienkami, podmienkami a požiadavkami:
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- Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Námestie mieru 2, 080 01 Prešov uvedené 
v stanovisku č. 06698/2022/OM- 3 zo dňa 21.06.2022;

- Obce Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce uvedené vo vyjadrení č. OcÚ-Ha- 
061/2022-001 zo dňa 06.06.2022;

- Obce Oreské, Oreské 129, 072 23 Staré uvedené vo vyjadrení č. 172-2/2022 zo dňa 
21.06.2022;

- Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Námestie 
Slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OSZP-2022/008883-002 
zo dňa 01.06.2022;

- Okresného úradu Humenné, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné uvedené vo vyjadrení č. OU-HE-OCDPK-2022/008241- 
002 zo dňa 18.07.2022;

- Okresného úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
Námestie slobody 1 , 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OCDPK- 
2022/010302-002 zo dňa 04. 07. 2022;

- Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Komenského 52, 040 01 Košice uvedené v stanovisku č. OU-KE-OCDPK-2022/031730- 
002 zo dňa 22. 07. 2022;

- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné - 
pôda uvedené v odpovedi č. OU-HE-PLO1-2022/006809-002 zo dňa
16.06.2022;

- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4,066 01 Humenné - lesy 
uvedené v stanovisku č. OU-HE-PLO2-2022/006846-002 zo dňa 08.06.2022;

- Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 
uvedené v odpovedi č. 6099/2022/OSM-25233 zo dňa 20.06.2022;

- Transpetrolu, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 uvedené vo vyjadrení 
č. 4634/2022 zo dňa 16.06.2022;

- Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
uvedené v stanovisku č. SUC PSK -HE /141-116/2016 zo dňa 27.06.2022;

- Slovák Telekomu a.s., Poštová 18, 042 10 Košice uvedené vo vyjadrení 
č. 2222000260 zo dňa 09.06.2022;

- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené v stanovisku 
TD/NS/2448/2022/LD zo dňa 01.07.2022;

- Slovnaftu, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava uvedené vo vyjadrení 
č. SN/R/2022/017374/Z zo dňa 06.07.2022;

- Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie 
slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2022/009531-002 zo 
dňa 16. 06. 2022;

- štátneho podniku Lesy SR, š. p., OZ Vihorlat, Banská Bystrica zo dňa 12.10.2022;
- štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. zo dňa 13.10.2022;
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, 

stanovisko č. CS SVP OZ KE 4688/2022/2 zo dňa 13.10.2022;
- Inšpektorátu práce Prešov, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci záväzné 

stanovisko č. IPV-25-02-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 18.09.2022.

Stavebný úrad po zaplatení správneho poplatku na základe výzvy č. OU-PO-OVBP2- 
2022/43426/110433 zo dňa 08.09.2022, oznámením č. OU-PO-OVBP2- 
2022/43426/112169/ŠSS-KM zo dňa 12.09.2022 a č. OU-PO-OVBP2- 
2022/43426/0117206/ŠSS-KM zo dňa 23.09.2022 oznámil začatie kolaudačného konania 
o predčasnom užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.10.2022 o 09:30 hod. so 
stretnutím v areáli TU44 Hankovce, SO 560 Trasový uzáver a na deň 13.10.2022 o 09:30 
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hod. so stretnutím v areáli TU43 Chlmec, SO 550 Trasový uzáver s tým, že účastníkov 
konania a dotknuté orgány upozornil na možnosť nahliadnutia do podkladov rozhodnutia 
pred dňom ústneho pojednávania a v deň ústneho pojednávania na obecnom úrade Výrava 
a na Kompresorovej stanici 01 Veľké Kapušany.

Stavebný úrad v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 80 ods. 2 
stavebného zákona upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská 
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne a že ak niektorý 
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, stavebný úrad na jeho 
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Zároveň stavebný úrad 
v oznámení uviedol, že ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí 
kolaudačného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 
k žiadosti o predčasné užívanie stavby, stavebný úrad bude mať sa za to, že s predmetom 
žiadosti z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad oznámenie o začatí konania doručoval účastníkom konania v zmysle 
§ 80 ods. 1 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky.

Z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania konaného dňa 12.10.2022 stavebný 
úrad v súlade s § 81a ods. 1 stavebného zákona spísal protokol č. OU-PO-OVBP2- 
2022/43426-025 a dňa 13.10.2022 protokol č. OU-PO-OVBP2-2022/43426-026, v ktorých 
uviedol predmet kolaudačného konania o predčasnom užívaní stavby s podrobným rozpisom 
stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré boli predmetom konania v jednotlivých 
dňoch. Prílohou jednotlivých protokolov je súpis zistených zmien od realizačnej projektovej 
dokumentácie so zdôvodnením týchto zmien; zoznam vyjadrení a stanovísk dotknutých 
orgánov; prezenčná listina a vyjadrenia predložené v deň miestneho zisťovania. Stavebný 
úrad v oboch protokoloch k zisteným zmenám od realizačnej projektovej dokumentácie 
zhodne uviedol, že tieto zmeny nemajú charakter zásahu do konštrukčno-statického riešenia 
stavby, nemajú vplyv na tvarovo-hmotové riešenie stavby, ani na funkčné využitie predmetnej 
stavby.

Dňa 12.10.2022 na miestnom zisťovaní bolo stavebnému úradu doručené:
- súhlasné vyjadrenie obce Výrava;
- vyjadrenie štátneho podniku Lesy SR, š. p., OZ Vihorlat, Banská Bystrica, v ktorom je 

uvedené, že súhlasia s predčasným užívaním predmetnej stavby a že požadujú, aby 
stavebník na pozemkoch, ktoré sú v správe ich organizácie dokončil technickú 
a biologickú rekultiváciu v zmysle projektovej dokumentácie;

- vyjadrenie Inšpektorátu práce Prešov, ktorým žiada o predĺženie lehoty na spracovanie 
predloženej dokladovej dokumentácie;

- vyjadrenie MV SR, Prezídia HaZZ, v ktorom je uvedené, že sa vyjadria po doplnení 
dokumentácie, dokladov a vykonaní stavebných úprav do 3 dní od zdokladovania.

Dňa 13.10.2022 na miestnom zisťovaní bolo stavebnému úradu doručené:
- súhlasné stanovisko obce Šamudovce č. 343/2022 zo dňa 13.10.2022;
- vyjadrenie štátneho podniku SVP, š. p., Povodie Bodrogu, v ktorom je uvedené, že nemajú 

námietky a že súhlasné stanovisko bude stavebnému úradu zaslané;
- Hydromeliorácie, š. p. v písomnom vyjadrení uviedli, že nemajú námietky voči vydaniu 

rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, že všetky ich podmienky boli splnené a že 
žiadajú zaslať porealizačné zameranie križovaní s hydromelioračnými zariadeniami;

- vyjadrenie MV SR, Prezídia HaZZ, v ktorom uviedli, že po doplnení dokladov 
a vyhodnotení, ktoré presne špecifikovali, do 3 dni bude vydané súhlasné stanovisko.

V priebehu konania doručili na stavebný úrad vyjadrenia a stanoviská tieto dotknuté 
orgány:
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- Dopravný úrad odpoveď č. 21273/2022/ROP-003/46771 zo dňa 11.10.2022, v ktorej orgán 
štátnej správy na úseku civilného letectva uviedol, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia 
stavby s predčasným, ale aj trvalým užívaním súhlasí bez pripomienok.

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, stanovisko 
č. CS SVP OZ KE 4688/2022/2 zo dňa 13.10.2022;

- Inšpektorát práce Prešov, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci záväzné 
stanovisko č. IPV-25-02-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 18.10.2022;

- Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru stanovisko č. PHZ- 
OPP4-2022/002727-002 zo dňa 21.10.2022, v ktorom je uvedené, že s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia (o predčasnom užívaní) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
stavby súhlasí bez pripomienok.

Pre stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť“ bolo 
Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vydané Záverečné stanovisko č. 1632/16-3.4/ml zo dňa 21.01.2016.

Stavebný úrad žiadosťou č. OU-PO-OVBP2-2022/043426-018 zo dňa 05.10.2022 
požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor 
posudzovania vplyvov na ŽP (ďalej len „MŽP SR“) o vyjadrenie podľa § 140c stavebného 
zákona k navrhovanému predčasnému užívaniu predmetnej stavby.

MŽP SR vydalo dňa 13.10.2022 záväzné stanovisko č. 4594/2022-3.4/ac 58594/2022, 
v rámci ktorého konštatovalo, že návrh stavebníka na vydanie povolenia na predčasné 
užívanie stavby pre stavbu „ Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť“ je 
z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so 
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1632/16-3.4/ml zo dňa 21.01.2016 a jeho podmienkami.

Podľa § 83 stavebného zákona, stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať 
časové obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím 
všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné 
užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej 
stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na 
kolaudáciu stavby.

Predčasné užívanie stavby je osobitný inštitút, ktorým stavebný úrad na základe 
žiadosti stavebníka môže povoliť predčasné užívanie stavby v prípade, keď predčasné 
užívanie nebude ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb, pôjde o takú časť stavby, ktorá je 
spôsobilá na samostatné užívanie, a predčasné užívanie nebude mať vplyv na užívateľnosť 
stavby (napr. nezhoršia sa podmienky na riadne dokončenie stavby a nebude to mať vplyv na 
termín dokončenia stavby). Stavebný úrad môže povoliť časovo obmedzené užívanie stavby 
za predpokladu, že stavebník požiada o riadnu kolaudáciu stavby do 15 dní odo dňa, kedy 
zhotoví teľ splnil svoju povinnosť, t.j. keď stavebníkovi umožní nakladať s riadne 
uskutočnenou stavbou. Stavebný úrad pri predčasnom užívaní stavby skúma splnenie 
predpokladov týkajúcich sa užívateľnosti a bezpečnosti stavby.

Zákonným predpokladom na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby je 
splnenie dvoch podmienok a to, že stavba nie je dokončená a štádium rozostavanosti stavby 
nebráni jej užívaniu, a to najmä z pohľadu bezpečnosti a zdravia osôb.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť spolu s dokladmi z hľadísk uvedených 
v § 83 stavebného zákona a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predčasného užívania 
predmetnej stavby v požadovanom rozsahu. Stavebný úrad zistil, že prevádzkové súbory 
a stavebné objekty sú uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že 
predčasné užívanie stavebných objektov nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým 
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z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, bezpečnosti práce 
a technických zariadení. Uvedené bolo dokladované vyjadreniami dotknutých orgánov 
a vyhovujúcimi výsledkami predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov 
a technických noriem.

Dôvodom pre vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Prepojovací VTL 
plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť“ je skutočnosť, že stavebník ku dnešnému dňu 
nezabezpečil úplné dokončenie všetkých stavebných objektov predmetnej stavby, uvedené 
však nebráni užívaniu stavby.

Doposiaľ neboli odovzdané a prevzaté všetky dodávky v rámci stavby (nebol 
podpísaný preberací protokol so zhotoviteľom časti HPS Výrava, neboli prevzaté 
objekty SO 04 Terénne úpravy a spevnené plochy a PS 01 Úprava potrubných systémov SK- 
PL a SPP-D v rámci prepojenia plynovodov SK-PL a SPP-D, ktoré sú pred dokončením 
a týkajú sa hlavne konečných úprav), ktoré však nemajú podstatný vplyv na užívateľnosť 
stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.

Ďalej k trvalému užívaniu chýbajú čiastkové kolaudácie objektov terénnych úprav 
a komunikácií na objektoch TRASOVÝ UZÁVER - TU42 Šamudovce, TRASOVÝ 
UZÁVER - TU43 Chlmec, TRASOVÝ UZÁVER - TU44 Hankovce, HRANIČNÁ 
PREBERACIA STANICA Výrava. Objekty sú kompletne zrealizované a o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na terénne úpravy, spevnené plochy a prístupové komunikácie 
boli požiadané špeciálne stavebné úrady na príslušných obciach.

Plynovod bol otestovaný a vyhodnotený ako prevádzkyschopný a bezpečný, čoho 
dôkazom je Protokol o komplexných skúškach projektu.

V rámci konania stavebný úrad zistil, že boli dodržané podmienky stanovené 
v stavebnom povolení a že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní a v konaní o zmene stavby pred jej dokončením a boli dodržané všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. Na stavebných objektoch neboli zistené žiadne závady a nedostatky, 
ktoré by bránili ich užívaniu. Stavebník splnil všetky podmienky pre vydanie časovo 
obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby. Jej užívaním nebudú ohrozené verejné 
záujmy, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti 
práce a technických zariadení (určených technických zariadení elektrických), nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy 
účastníkov konania, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníka uvádza, že všetky predložené 
vyjadrenia a stanoviská boli súhlasné, boli skoordinované a zapracované do podmienok 
rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o predčasné užívanie stavby spolu 
s dokladmi z hľadísk uvedených v § 83 stavebného zákona a nezistil dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu predčasného užívania predmetnej stavby v požadovanom rozsahu.

Námietky podané účastníkmi konania:

Dňa 11.09.2022 bol na stavebný úrad doručený podnet Hrubovského Blažeja - SHR, 
Karpatské námestie 7770/1OA, 831 06 Bratislava - Rača, právne zastúpeného advokátskou 
kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., advokátom a konateľom spoločnosti JUDr. Pavlom 
Vargaeštokom pre nedodržanie podmienok stavebného povolenia č. OU-PO-OVBP2- 
2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018 v ktorom uvádza, že na základe Zmluvy 
o podnájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 01.08.2018 obhospodaruje pozemky pare. 
KN C č. 5301/1, 5302/1, 5304/1, 5401/1, 5403/1 a 5501/1 v k. ú. Lastomír, na ktorých v roku 
2020 zasial kukuricu, ktorá v dôsledku zaplavenia dotknutých pozemkov v súvislosti so 
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zhotovením predmetného diela nemohla byť pozbieraná, čím vznikla škoda na úrode 
z kukurice a tiež ďalšie náklady spojené s likvidáciou porastu - vykonanie biologických 
a technických rekultivácií. Uvádza, že znaleckým posudkom č. 4/2021 bola celková škoda 
spôsobená na kukurici na dotknutých pozemkoch určená vo výške 114 232,76 € (rekultivácia 
+ cena úrody), a v súvislosti s tým poukazuje na podmienku 4 stavebného povolenia, ktorú 
stavebný úrad určil pre uskutočnenie stavby v zmysle § 66 stavebného zákona s tým, že 
v tejto podmienke určil stavebníkovi povinnosť, že ak pri uskutočňovaní stavby dôjde 
k vzniku škody, stavebník je povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.

S poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžp/23/2013 zo dňa 
30.04.2014 uvádza, že má za to, že preukázal, že konaním stavebníka pri stavbe diela 
plynovodu mu bola spôsobená Škoda, ktorá mu doposiaľ nebola uhradená a žiada stavebný 
úrad, aby mu po preskúmaní uvedenej veci vyhovel a aby upozornil stavebníka na povinnosť 
vzniknutú škodu uhradiť, pretože v prípade, ak nie sú dodržané podmienky stavebného 
povolenia, nie je stavebný úrad oprávnený začať rozhodovanie a vydať kolaudačné 
rozhodnutie k stavbe „Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko, líniová časť“. 
Zároveň v prípade podania odporu na základe návrhu na pokračovanie v konaní na 
príslušnom súde žiada stavebný úrad, aby prerušil všetky vedené konania ohľadom uvedenej 
stavby až do právoplatného rozhodnutia súdu o predbežnej otázke, ohľadom zodpovednosti 
stavebníka za vzniknutú škodu klientovi v konaní vedenom na Okresnom súde Banská 
Bystrica sp. zn. 3 8Up/l 137/2022.

Napriek tomu, že uvedený podnet stavebný úrad vybavil listom č. OU-PO-OVBP2- 
2022/043426-020 zo dňa 07.10.2022, dôvody podaného podnetu zahrnul do námietok 
účastníka konania.

Dňa 12.10.2022 boli na stavebný úrad doručené ku kolaudačnému konaniu (konaniu 
o predčasnom užívaní) stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť" 
námietky Hrubovského Blažeja - SHR, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - 
Rača, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., advokátom 
a konateľom spoločnosti JUDr. Pavlom Vargaeštokom.

Námietky sú odôvodnené tým, že ich podáva ako účastník konania v zmysle § 34 ods. 
2 stavebného zákona, keďže rozhodnutím v predmetnom konaní môže byť, ako uvádza, 
priamo dotknutý na svojich právach.

Poukazuje na podmienku 21 rozhodnutia č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS- 
ZV, ktorú cituje: „Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať všetky podmienky 
uvedené v rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov, ktoré boli 
predložené v stavebnom konaní. "

Uvádza, že z dôvodu, že na jeseň roku 2020 došlo k zaplaveniu parciel, ktoré užíva 
v k. ú. Lastomír, a to činnosťou pri realizácii stavby Prepojovací VTL Plynovod Poľsko - 
Slovensko, líniová časť, za ktorú, podľa neho zodpovedá stavebník, podal dňa 11.09.2022 na 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky podnet pre nedodržanie podmienok 
stavebného povolenia a návrh na prerušenie konaní, ktorý riadne odôvodnil a doplnil dôkazmi 
a že zároveň sa domáha nároku na náhradu škody vo výške 114.232,76 € na súde, kde na 
Okresnom súde Banská Bystrica bol dňa 24.08.2022 proti stavebníkovi vydaný pod sp. zn. 
38Up/l 137/2022 platobný rozkaz, proti ktorému dal stavebník odpor.

Uvádza, že s výzvou na prevzatie poľnohospodárskej pôdy po ukončení stavby, ktorá 
bola dočasne odňatá pre účel stavby nesúhlasil a odovzdania a prevzatia pozemkov sa dňa 
11.10.2022 nezúčastnil a aby nedošlo k zmareniu znaleckého dokazovania pôdu neprevezme 
až do doby ukončenia dokazovania v spore o náhradu škody, vedenom na Okresnom súde 
Banská Bystrica pod sp. zn. 38Up/ll37/2022, po postúpení veci na Okresnom súde 
Michalovce.

Uvádza, že má za to, že preskúmanie rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk, ktoré žiadal 
zabezpečiť v súdnom konaní (2x OÚ Michalovce, OSŽP; Hydromeliorácie. š. p.; VVS, a. s.) 
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a posúdenie dotknutými orgánmi, či došlo k ich porušeniu pri realizácii stavby tvoria 
predpoklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutia o predčasnom užívaní) 
a následne riadne odôvodnenie rozhodnutia tvorí predpoklad pre schopnosť posúdiť 
oprávnenosť nárokov v súdnom konaní, preto je nevyhnutné, aby v kolaudačnom konaní boli 
zabezpečené uvedené posúdenia dotknutých orgánov.

Má za to, že spôsobená škoda, zodpovednosť stavebníka, nedodržanie podmienok pri 
realizácii stavby, navrhované znalecké a ďalšie dokazovanie, neprevzatie poľnohospodárskej 
pôdy po ukončení stavby Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť, ktoré 
boli dočasne odňaté pre účely výstavby, tvoria prekážku v konám a pre vydanie rozhodnutia 
o predčasnom užívaní stavby a z uvedeného dôvodu navrhuje, aby kolaudačné konanie bolo 
prerušené až do odstránenia tejto prekážky, t. j. do vykonania navrhovaného dokazovania 
v kolaudačnom konaní a v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod 
sp. zn. 3 8Up/l 137/2022, po postúpení veci na Okresnom súde Michalovce.

Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach:

K námietke tykajúcej sa vzniknutej škody a požiadavke upozorniť stavebníka na 
povinnosť vzniknutú škodu uhradiť, pretože v prípade, ak nie sú dodržané podmienky 
stavebného povolenia, nie je stavebný úrad oprávnený začať rozhodovanie a vydať 
kolaudačné rozhodnutie k stavbe „Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko, 
líniová časť uvádzame:

Podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä 
skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny 
alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či 
skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, 
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti 
práce a technických zariadení.

Podľa § 83 stavebného zákona, stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať 
časové obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím 
všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné 
užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej 
stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na 
kolaudáciu stavby.

Podľa záväznej podmienky č. 4 stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, 
stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré 
budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach 
počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju 
uhradiť v plnom rozsahu.

S poukazom na ust. § 81 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad uvádza, že 
v kolaudačnom konaní stavebný úrad zisťuje, či boli dodržané podmienky dané pre 
umiestnenie stavby, či stavba bola realizovaná podľa projektu overeného v stavebnom konaní 
a aké podmienky je treba určiť pre jej užívanie. Stavebný úrad zároveň zisťuje, či stavba bola 
realizovaná tak, že aj počas predčasného užívania bude vyhovovať základným požiadavkám 
podľa § 43d stavebného zákona. V nadväznosti na to, stavebný úrad môže predčasné užívanie 
stavby povoliť v prípade, ak nie sú zistené závady, ktoré by prekážali riadnemu užívaniu na 
určené účely. Predčasné užívanie stavby v zmysle § 83 stavebného zákona sa povoľuje do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného podľa § 82 stavebného 
zákona.

Stavebný úrad zároveň poukazuje na úplné znenie predmetnej záväznej podmienky 
č. 4 stavebného povolenia, v zmysle ktorej sa povinnosť stavebníka uhradiť spôsobenú škodu 
vzťahuje na jeho povinnosť zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým 
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nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté a zabrániť vzniku škôd na cudzích 
objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. S poukazom na poslednú vetu podmienky 
č. 4 stavebného povolenia „V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju 
uhradiť v plnom rozsahu“ uvádzame, že síce touto podmienkou je stavebník zaviazaný 
v plnom rozsahu uhradiť vzniknutú škodu, ktorá samozrejme musí byť preukázaná, ale 
stavebný úrad touto podmienkou uhradenie vzniknutej škody časovo nelimitoval, teda 
uhradenie vzniknutej škody nie je časovo ohraničené do právoplatného ukončenia kolaudácie 
predmetnej stavby, resp. jej predčasného užívania.

V zmysle uvedeného, stavebný úrad uvádza, že nárok na náhradu škody na úrode 
z kukurice a následnej rekultivácie, ktorý je v danom prípade predmetom súdneho konania, 
nemá vplyv na rozhodnutie vo veci povolenia na predčasné užívanie stavby „Prepojovací 
VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť“ v zmysle § 83 stavebného zákona.

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad námietku týkajúcu sa nedodržania podmienok 
stavebného povolenia z dôvodu neuhradenia náhrady škody zamieta.

K námietke prerušenia konania z dôvodu predbežnej otázky uvádzame:
Podľa § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na 

konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo 

konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote 
odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku, ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už 
právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný; inak si 
správny orgán môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na 
začatie konania.

Prerušenie správneho konania podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku zákon pripúšťa aj 
v prípade, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, takéto prerušenie konania je 
obligatórnym prerušením. Platí zásada, že správny orgán, ktorý koná vo veci je nielen 
oprávnený, ale je aj povinný zaoberať sa predbežnými otázkami, ak sa v konaní vyskytnú. 
Podľa názorov vyslovovaných v právnej teórii pod predbežnou (tzv. prejudiciálnou) otázkou 
treba rozumieť takú otázku, zodpovedanie ktorej podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je 
predmetom správneho konania. Súčasne je to taká otázka, ktorej rozhodnutie nepatrí do 
kompetencie správneho orgánu, ktorý vo veci rozhoduje. Odpoveď na ňu môže byť 
predmetom iného samostatného konania (správneho i súdneho).

Stavebný úrad uvádza, že prekážky, ktoré účastník konania vo svojich námietkach 
uviedol, z dôvodu ktorých navrhuje predmetné kolaudačné konanie prerušiť až do ich 
odstránenia nemajú charakter predbežnej otázky, od posúdenia ktorej by záviselo rozhodnutie 
vo veci, ktorá je predmetom správneho konania vo veci povolenia na predčasné užívanie 
stavby v zmysle § 83 stavebného zákona na stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko - 
Slovensko, líniová časť“.

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad námietku prerušenia konania z dôvodu predbežnej 
otázky zamieta.

K námietke, ktorou účastník konania navrhuje prerušenie konania o predčasnom 
užívaní stavby v súvislosti so spôsobenou škodou, zodpovednosťou stavebníka, nedodržaním 
podmienok pri realizácii stavby, navrhovaným znaleckým a ďalším dokazovaním, 
neprevzatím poľnohospodárskej pôdy po ukončení stavby „Prepojovací VTL plynovod 
Poľsko - Slovensko, líniová časť“, ktoré boli dočasne odňaté pre účely výstavby, ktoré podľa 
neho tvoria prekážku v predmetnom konaní, uvádzame, že konanie o predčasnom užívaní, na 
ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia stavebného zákona o kolaudácii stavby (§ 76 - § 85), 
stanovujú zákonné dôvody, kedy môže byť kolaudačné konanie, resp., konanie o predčasnom 
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užívaní prerušené.
Podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona, ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí 

na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a konanie preruší.
K požadovaným vyjadreniam dotknutých orgánov uvádzame, že OÚ Michalovce, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOP vydal stanovisko č. OU-MI-OSZP- 
2022/008898-002 zo dňa 01. 06. 2022, ŠSOO vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009173-002 
zo dňa 13. 06. 2022, ŠVS stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/008883-002 zo dňa 01. 06. 2022 
a ŠSOH vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009531-002 zo dňa 16. 06. 2022, v ktorých 
súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a ich podmienky boli 
zapracované do podmienok rozhodnutia. Hydromeliorácie, š. p. vo vyjadrení zo dňa 
13.10.2022 uviedli, že nemajú námietky voči vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní 
stavby a že všetky ich podmienky boli splnené. Vo vyjadrení spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice č. 80 023/2022/0/My/ ÚVR zo dňa 13.06.2022 je 
uvedené, že v rámci stavebného konania spoločnosť zaujala stanovisko č. 37 
526/2018/O/My/ÚVR zo dňa 11.6.2018 a že po preštudovaní PD jednotlivými 
prevádzkovateľmi v rámci VVS, a.s. Košice s vydaním kolaudačného rozhodnutia predmetnej 
stavby súhlasí.

Z dôvodu, že nenastali zákonné dôvody na prerušenie konania o predčasnom užívaní 
stavby, nenastali ani dôvody nevydania rozhodnutia v zmysle § 81b stavebného zákona, 
stavebný úrad námietku týkajúcu sa prerušenia konania zamieta.

Odôvodnenie vylúčenia odkladného účinku odvolania

Odňatie odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu stavebný úrad 
odôvodňuje naliehavým všeobecným záujmom na základe relevantne odôvodnenej žiadosti 
stavebníka č. 3948/2022 zo dňa 05.10.2022, doručenej stavebnému úradu dňa 06.10.2022. 
Stavebník odňatie odkladného účinku prípadného odvolania voči tomuto rozhodnutiu 
odôvodnil nasledovne, cit. : „ Výstavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko je 
výsledkom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o 
spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú 
prepravnú sieť zo dňa 22.11.2013, ktorá je publikovaná v Zbierke zákonov ako Oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 95/2014 Z. z.

V zmysle článku 2 bod 2 písm. b) tejto medzištátnej Dohody je spoločnosť eustream 
strategickým investorom, ktorý realizuje a vlastní projekt na území Slovenskej republiky.

Okrem toho, stavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko bola 
rozhodnutím Európskej Komisie z 23.11.2017 (Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 
2018/540, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, 
pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu) zaradená medzi tzv. projekty 
spoločného záujmu, ktoré sú potrebné na realizáciu deviatich strategických geografických 
prioritných koridorov energetickej infraštruktúry v oblasti elektriny, plynu a ropy a troch 
prioritných oblastí energetickej infraštruktúry pre celú Úniu týkajíicich sa inteligentných sietí, 
elektrických diaľnic a sietí na prepravu oxidu uhličitého.

Realizácia stavby je finančne podporovaná z fondu Európskej únie - Connecting 
Európe Facility (CEF).

Stavba bola realizovaná za účelom vybudovania nového obojsmerného medzištátneho 
plynovodného prepojenia medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré zabezpečí diverzifikáciu 
dodávok a prepravy zemného plynu pre Európsku Úniu a najmä pre Slovensko.

V zmysle j 49 ods. 6 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ 
prepravnej siete (eustream, a. s.) povinný zabezpečiť budovanie cezhraniČných prepojení 
potrebných na integráciu prepravných sietí v členských štátoch s dostatočnou kapacitou, 
ktorá umožňuje uspokojenie všetkých ekonomicky’ odôvodniteľných a technicky 
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uskutočniteľných požiadaviek účastníkov trhu s plynom na kapacitu cezhraničných prepojení 
a zohľadňuje požiadavky bezpečnosti dodávok plynu. “

Stavebný úrad tieto dôvody posúdil a vzal do úvahy naliehavý všeobecný záujem na 
zabezpečení zemného plynu vzhľadom k tomu, že stavba Prepojovací VTL plynovod Poľsko 
- Slovensko výrazne posilní energetickú bezpečnosť Európskej Únie a najmä Slovenskej 
republiky. Stavebný úrad má za to, že zákonné podmienky vymedzené v ods. 2 § 55 
správneho poriadku sú splnené a preto podľa tohto ustanovenie správneho poriadku vylúčil 
odkladný účinok odvolania, čo je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Právnym následkom vylúčenia odkladného účinku je skutočnosť, že rozhodnutie sa 
stane vykonateľným už dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda nie až dňom ukončenia 
odvolacieho konania (v prípade podania odvolania proti tomuto rozhodnutiu) a nadobudnutia 
právoplatnosti meritómeho rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo vo veci samej.

Správny poplatok bol zaplatený v stanovenej lehote a výške určenej v súlade 
s prílohou č. 1 k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vychádzajúc z uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 správneho poriadku zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo 
podať odvolanie.

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo 
dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Prešov, odbore 
výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov. Rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom len po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému 
predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom 
rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 8 
stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa oznámenia tohto 
rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 
stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

vedúca odboru
Ing. Andrea Marcinková
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Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade 
s § 26 zákona o správnom konaní vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného 
úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 
a webovom sídle Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 
Oznámenie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli obcí Palota, Čabalovce, Výrava, Svetlice, 
Zbojné, Rokytov pri Humennom, Jabloň, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, 
Veľopolie, Udavské, Kochanovce nad Laborcom, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Kamienka, 
Ptičie, Chlmec, Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Michalovce - Topoľany, 
Suché, Pozdišovce, Michalovce - Močarany, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, 
Sliepkovce, Budkovce, Drahňov, Vojany, Krišovská Liesková, Čičarovce a Veľké Kapušany 
a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru 
výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy č. OU-PO-OVBP2- 
2022/43426/134439/ŠSS-KM zo dňa 27.10.2022.

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

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

                        
          
       
        

Účastníci konania:
Stavebník a fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke, spoluvlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom môžu byť stavbou dotknuté.

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle dátumu doručenia)
01. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
02. Obec Palota, Palota 45, 068 01 Medzilaborce
03. Obec Výrava, Výrava 100, 067 16 Výrava
04. Obec Svetlice, Svetlice 60, 067 16 Výrava
05. Obec Čabalovce, Čabalovce 74, 067 17 Výrava
06. Obec Zbojné, Zbojné 5, 067 13 Rokytov pri Humennom
07. Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri 

Humennom
08. Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
09. Obec Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce
10. Obec Hankovce, Hankovce 117,067 12 Koškovce
11. Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce
12. Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša
13. Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské
14. Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské
15. Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Humenné
16. Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné
17. Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou

29/32



18. Obec Kamienka, Kamienka 143,067 83 Kamienka
19. Obec Ptičie, Ptičie 97,067 41 Chlmec
20. Obec Chlmec, Chlmec 83, 067 41 Chlmec
21. Obec Oreské, Oreské 129,072 23 Staré
22. Obec Staré, Staré 208, 072 23 Staré
23. Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
24. Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 072 21 Nacina Ves
25. Obec Suché, Suché 150,071 01 Michalovce
26. Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144,072 01 Pozdišovce
27. Obec Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce
28. Obec Vrbnica, Vrbnica 25,072 16 Hatalov
29. Obec Lastomír, Lastomír 322, 072 37 Lastomír
30. Obec Žbince, Žbince 126, 072 16 Hatalov
31. Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163,072 37 Lastomír
32. Obec Budkovce, Budkovce 244,072 15 Budkovce
33. Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov
34. Obec Krišovská Liesková, Križany 145, 079 01 Veľké Kapušany
35. Mesto Veľké Kapušany, Sídlisko L. N. Tolstého 1,079 01 Veľké Kapušany
36. Obec Vojany, Vojany 72,076 72 Vojany
37. Obec Čičarovce, Čičarovce 90, 076 71 Čičarovce
38. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
39. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Námestie 

slobody 1,071 01 Michalovce
40. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Námestie 

Slobody 1,071 01 Michalovce
41. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Námestie 

slobody 1, 071 01 Michalovce
42. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie 

slobody 1,071 01 Michalovce
43. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 

slobody 1,071 01 Michalovce
44. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 

Michalovce
45. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 

Michalovce
46. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Kukorelliho 1, 

066 01 Humenné
47. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Kukorelliho 1, 

066 01 Humenné
48. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), 

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
49. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Kukorelliho 1, 

066 01 Humenné
50. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho

1, 066 01 Humenné
51. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
52. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
53. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Mierová 4, 

068 01 Medzilaborce
54. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Mierová 4, 

068 01 Medzilaborce
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55. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Mierová 
4, 068 01 Medzilaborce

56. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Mierová 4, 
068 01 Medzilaborce

57. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
58. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd
a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3,080 01 Prešov

59. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru
3, 080 01 Prešov

60. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 
040 01 Košice

61. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
62. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice
63. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnická 1,080 01

Prešov
64. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice, Komenského 52,040 01 

Košice
65. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, 

Komenského 39/A, 040 01 Košice
66. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie 

Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava
67. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
68. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23,041 57 Košice
69. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
70. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
71. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
72. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice
73. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50,042 48 

Košice
74. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
75. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
76. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
77. Slovák Telekom a.s., Poštová 18,042 10 Košice
78. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
79. Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
80. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Alvinczyho 14, 040 01 Košice
81. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
82. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
83. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
84. Slovenské elektrárne, závod Elektrárne Vojany, 076 73 Vojany
85. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2
86. Nafta, a.s., prevádzka Michalovce, Priemyselná 6, 071 01 Michalovce
87. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
88. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
89. Lesy SR, OZ Vihorlat, Čememianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
90. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
91. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 041 01 Košice
92. Technická inšpekcia, a.s., Hollého 3, 040 01 Košice
93. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
94. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 2796/14, 831 01 Bratislava
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95. Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 
Košice

96. Obec Výrava, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Výrava 100, 067 16 Výrava
97. Obec Svetlice, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Svetlice 60, 067 16 Výrava
98. Obec Zbojné, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Zbojné 5, 067 13 Rokytov pri 

Humennom
99. Obec Rokytov pri Humennom, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Rokytov pri 

Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom
100. Obec Jabloň, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Jabloň 75,067 13 Rokytov pri 

Humennom
101. Obec Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Koškovce 11, 067 12 

Koškovce
102. Obec Hankovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Hankovce 117,067 12 

Koškovce
103. Obec Zbudské Dlhé, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Zbudské Dlhé 90,067

12 Koškovce
104. Obec Ľubiša, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Ľubiša 129,067 11 Ľubiša
105. Obec Veľopolie, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Veľopolie 78, 067 31 

Udavské
106. Obec Udavské, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Udavské 30, 067 31 Udavské
107. Obec Kochanovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Kochanovce 207,066 01 

Humenné
108. Obec Lackovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Lackovce 37, 066 01 

Humenné
109. Obec Hažín nad Cirochou, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Hažín nad 

Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou
110. Obec Kamienka, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Kamienka 143,067 83 

Kamienka
111. Obec Chlmec, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Chlmec 83, 067 41 Chlmec
112. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
113. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, OPP, Tomášikova 28/A, 8.p., 826 86 

Bratislava 29
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