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Obec  Č E R V E N I C A  pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 103/2018-65/Mp-03                                        V Pečovskej Novej Vsi, dňa 20.06.2018 

 

 

 Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

 Navrhovateľ Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33,  082 

56 Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 09.05.2018 návrh na vydanie             

územného rozhodnutia pre umiestnenie inžinierskej stavby pod názvom: „Miestna                        

komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi“ na pozemku parc. č. KN-C  

1544/26; 1544/29; 1472/35; 1542/2; 1542/10; 1544/31; 1545/5; 1542/9; 1544/16 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves. 

 Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením  

§ 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon), ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 05.06.2018. 

 Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov 

konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4  vyhlášky č. 453/2000 

Z.z. vydáva 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

             „Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi“ na 

pozemku parc. č. KN-C  1544/26; 1544/29; 1472/35; 1542/2; 1542/10; 1544/31; 1545/5; 

1542/9; 1544/16 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

Popis stavby: 

 SO 01  Miestna komunikácia ku komunitnému centru – jedná sa obslužnú miestnu 

komunikáciu. MK č.1 kategórie C3-MO 6,5/30 dvojpruhová o celkovej dĺžke 180,92m a MK 

č.2 kategórie C3-MO 4,0/30 s jazdným pruhom šírky 3,0m, jednopruhová obojsmerná s 

výhybňami o celkovej dĺžke 172,52m. Pred komunitným centrom bude vybudované 

parkovisko. 

Šírkové usporiadanie: Šírka komunikácie MK č.1 MO 6,5/30 s šírkou jazdných pruhov  

2,75m a šírka komunikácie MK č.2 – MO 4,0/30 s šírkou jazdného pruhu 3,0m s 

vybudovanými výhybňami v km 0,057 60 a km 0,110 60 šírky 2,50 dĺžky 15,0m. 
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Konštrukcia vozovky: 
- Asfaltovy betón    AC0 11;50/70;11 STN EN 13108-1   50mm 

- Postrek spojovaci    PS;EK; STN 73 6129 

- Asfaltový betón    ACL 16;50/70;11 STN EN 13108-1   90mm 

- Štrkodrvina fr. 0-22mm   ŠD 0-22 STN 73 6126    200mm 

- Štrkodrvina fr. 0-63mm   ŠD 0-63 STN 73 6126    250mm   

 Spolu           590mm 

Plocha úpravy vozovky MK č.1 predstavuje 1009,25 m2 a MK č.2 predstavuje 766,43 m2 

Plocha navrhovaného parkoviska predstavuje 55,0 m2. Celková plocha úpravy vozovky je 

1775,68 m2. 

Konštrukčné vrstvy komunikácií pre peších:   

- betónová dlažba zámková   DL   STN 73 6121    60 mm 

- piesok     P   STN 73 6126    40 mm 

- štrkodrvina fr. 0-32    ŠD   STN 73 6126    200 mm   

 spolu:           300 mm 

Celková plocha chodníka pre MK 1 predstavuje 335,80 m2 a pre MK 2 predstavuje 13,30 m2 . 

Oporný múr: V mieste realizácie chodníka pozdĺž komunikácie MK1 je potrebné zrealizovať 

železobetónový oporný múr dĺžky 95,0m. Múr je navrhnutý z deviatich dilatačných celkov. 

Dilatačné celky sú dĺžky 5x11m + 4x10m. Základ mú-ra dilatačného celku je navrhnutý 

rozmerov 0,8x0,6m z betónu C 16/20 XC2/XF2. Driek múra je navrhnutý hrúbky 0.40m a 

premennej výšky 1,35m z betónu C 20/25 XC2/XF2. Za múrom na vrstve nepriepustnej  

zeminy je umiestnená drenážna rúrka PVC cp 160 mm v štrkovom obsype. Drenáž je   

vyvedená cez múr na terén. 

Odvodnenie: Odvodnenie povrchu vozoviek je riešený 2,0% a 2,5%-ným jednostranným 

sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácie u krajnici a do priľahlého terénu ( ako v 

súčasnosti) . Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo 

štrkodrvy. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba „Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi“ bude 

umiestnená na pozemku parc. č. KN-C  1544/26; 1544/29; 1472/35; 1542/2; 

1542/10; 1544/31; 1545/5; 1542/9; 1544/16 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

2. Navrhovaná stavba „Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej 

Novej Vesi“ bude umiestnená podľa dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia 

overenej stavebným úradom v územnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť 

TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, 080 01 Prešov. 

3. Projekt stavby pre stavebné povolenie musí spĺňať príslušné ustanovenia § 47 - 53 

stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 

532/2002 Z. z. 

4. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného 

zákona, vzťahujúce sa ku stavbe. 

5. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa 

osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude pre uskutočňovanie stavby 

riešiť zabezpečenie ochrany existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí 

technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie alebo súbeh vedenia 

trás novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, ako aj 

požiadaviek a podmienok pripojenia navrhovaných stavieb na existujúce inžinierske 

siete, stanovené vlastníkmi týchto sietí. 
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7. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam 

pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na 

to oprávnené v zmysle §45 zákona č.50/1976 Zb. v znení jeho noviel. 

8. Rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 

účastníkov územného konania. 

9. Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov: 
• Rešpektovať podmienky vyjadrenia - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  – vyjadrenie pod číslom 20249/2017/O zo dňa 08.03.2017 

- S vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej PD z hľadiska nami 

sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami:  1. V zmysle Zákona č. 442/2002 

Z.z. §27 ods.4 každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné 

stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne 

na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových 

uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 

novému stavu, t.j. prispôsobiť ich výšku novej nivelete. 2. Pri inžinierskych sieťach 

rešpektovať  ochranné pásmo potrubia verejných vodovodov a kanalizácií v správe 

nášho závodu, ktoré je 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri 

profile do 500 mm vrátane a 2,5 m nad priemer 500 mm, v zmysle §-u 19 Zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 

stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 

obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by 

mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, 

vykonávať terénne úpravy. 3. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na 

základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 

051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s 

farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť 

telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ 

neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na 

majetku investora alebo VVS.   

• Rešpektovať podmienky stanoviska SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0232/2017/Mo 

zo dňa 13.03.2017 – súhlasí s vydaním povolenia na vyššie uvedenú stavbu za 

dodržania podmienok vo vyjadrení. 

• Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod 

číslom OU-SB-OSZP-2017/000347-02/ŠVS/Če zo dňa 13.03.2017 – 

•  Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k predloženej 

dokumentácii stavby za predpokladu, že bude splnená naša podmienka: 1. Stavba 

„Miestna komunikácia ku komunitnému centru" je v časti v súbehu s 

vodohospodársky významným vodným tokom Ľutinka. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na 

uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch sa vydáva „súhlas", 

o ktorý je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy. K vydaniu 

súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.  

• Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod 

číslom OU-SB-OSZP-2017/305-02-/Pi-ŠSOPaK zo dňa 23.03.2017 – Stavbu je 

možné realizovať za dodržania nasledujúcich podmienok: v rámci realizácie 
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stavby je potrebné dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými sa 

zabezpečí ochrana pôdy, vôd a biotopov, aby nedošlo k znehodnocovaniu kvality 

územia; - pri stavbe nezasahovať do brehových porastov vodného toku Ľutinka;  

- ak bude v rámci celej stavby potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie 

rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona           

OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po 

právoplatnosti súhlasu na výrub drevín; - prípade výrubov na pozemkoch vo 

vlastníctve obce, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub drevín 

je podľa určenia okresného úradu č. OU-SB-OSZP-2015/306-03/Pi-ŠSOPaK z 

18.03.2015 príslušnou obcou na výkon konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 

rastúcich mimo lesa v zmysle § 69, ods. 3 zákona OPaK pre obec Pečovská Nová 

Ves mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov; výruby drevín spojené 

s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10. do 31.3. 

kalendárneho roka). 

• Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod 

číslom OU-SB-OSZP-2017/00341-02-Št/ŠSOH zo dňa 14.03.2017 – predmetnú 

stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 1. So 

vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR 

č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 

znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 2. V rámci priestorov 

stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa 

druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom 

o odpadoch. 3. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na 

skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v 

okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, 

prevádzka v Rožkovanoch — extravilán obce). 4. Ku kolaudácii stavby predloží 

pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi 

odpadov. 

• Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 

OZ Košice č. CS SVP OZ KE 1129/2017/2 zo dňa 24.03.2017:  Z technicko - 

prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s 

navrhovaným technickým riešením predmetnej stavby je možné súhlasiť za dodržania 

nasledovných podmienok: 1. Pri súbehu komunikácie s vodným tokom požadujeme 

rešpektovať STN 73 68 22 „ Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými 

tokmi" a STN 75 2102 „ Úpravy riek a potokov". 2. Pozdĺž ľavého brehu   

neupraveného vodného toku Ľutinka požadujeme navrhovanú komunikáciu viesť v 

súlade s majetkovou hranicou; zároveň požadujeme, aby správcovi toku bol umožnený 

voľný prístup k vodnému toku pre účely výkonu správy vodného toku. 3. Predmetnú 

komunikáciu dimenzovať na zaťaženie minimálne 30 t, vzhľadom na nosnosť 

stavebných mechanizmov, ktoré SVP š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby 

vodných tokov. 4. Pozdĺž ľavého brehu neupraveného vodného toku Ľutinka 

neumiestňovať žiadne inžinierske siete, cestné zábradlia ani verejné osvetlenie z 

dôvodu zabezpečenia budúcej údržby vodných tokov a voľného prístupu k toku. 5. 

Požadujeme, aby investor stavby riešil aj adekvátnu protipovodňovú ochranu 

predmetnej komunikácie t. j. vybudovanie stabilizačného prvku v súlade s STN   

752102, STN 73 68 22, ( oporný múr resp. iný vhodný tip stabilizácie), ktorý SVP š. p. 

neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetný stabilizačný prvok zabezpečuje 

ochranu komunikácie. 6. Pri navrhovanom spôsobe odvodnenia miestnej komunikácie 
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rešpektovať požiadavky na odvádzanie vôd z povrchového odtoku v zmysle zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (zákon č. 409/2014Z.z. - § 36 

ods. 17) a v súlade s ustanovením § 9 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., t. j. 

zabezpečiť záchyt plávajúcich látok a znečisťujúcich látok z odvádzaných zrážkových 

vôd z miestnych komunikácií. Z uvedeného dôvodu žiadame do PD doplniť 

navrhované záchytné zariadenia a projektované odvodňovacie prvky v dotyku s 

podložím riešiť s vodonepriepustnou izolačnou vrstvou. 7. V podmienkach územného 

rozhodnutia zaviazať vlastníka a budúceho prevádzkovateľa dažďovej kanalizácie 

udržiavať vybudované technologické prvky na projektovanej cestnej kanalizácií vo 

funkčnom stave a zneškodňovanie zachytených odpadov zabezpečiť cez subjekt 

oprávnený nakladať s týmito odpadmi. 8. Za čistenie a údržbu výustných objektov bude 

zodpovedať vlastník (správca, investor), pretože tieto objekty naša organizácia 

neprevezme do svojej správy. 9. Zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP š. p. 

žiadame majetkoprávne usporiadať v spolupráci s odborom správy majetku našej 

organizácie v termíne najneskôr pred stavebným konaním. 10. Ďalší stupeň PD so 

zapracovanými podmienkami požadujeme predložiť na vyjadrenie. 

• Rešpektovať podmienky vyjadrenia Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 

01 Prešov vyjadrenie pod číslom KPUPO-2018/10398-02/37786/Ul zo dňa 

15.05.2018. S navrhovaným zámerom súhlasí s nasledujúcou podmienkou: 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. 

• Rešpektovať podmienky stanoviska KRPZ, KDI, Pionierska 33, Prešov zo dňa 

08.06.2018 – KDI súhlasí bez pripomienok. 

• Rešpektovať podmienky stanoviska Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 

15 Bratislava stanovisko č. SPFZ/2017/031684 zo dňa 27.03.2017. 

         Na konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania. 

 Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 

dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude 

podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

O d ô v o d n e n i e: 

Navrhovateľ Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33,  082 

56 Pečovská Nová Ves, IČO 00327590 podala dňa 09.05.2018 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Miestna komunikácia ku komunitnému centru v 

Pečovskej Novej Vsi“ na pozemku parc. č. KN-C  1544/26; 1544/29; 1472/35; 1542/2;  

1542/10; 1544/31; 1545/5; 1542/9; 1544/16 katastrálne územie Pečovská Nová Ves.  K návrhu 

predložilo kópiu z katastrálnej mapy, doklad o vlastníctve k pozemkom, 2x dokumentáciu k 

územnému konaniu. 

Stavebný úrad podľa ust. § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 05.06.2018. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného 

zákona a  zistil, že umiestnenie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými 

požiadavkami na výstavbu, stanovené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. a taktiež zodpovedá  

hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani  

životné prostredie neohrozuje. Účastníci konania ani dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli 

námietky k umiestneniu stavby. Z dotknutých orgánov a organizácii dali svoje stanoviská a 

vyjadrenia:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  – 



 6 

vyjadrenie pod číslom 20249/2017/O zo dňa 08.03.2017;   SPP-Distribúcia a.s., pod č. 

TD/NS/0232/2017/Mo zo dňa 13.03.2017;  Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-

SB-OSZP-2017/000347-02/ŠVS/Če zo dňa 13.03.2017;  Okresný úrad Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie 

pod číslom OU-SB-OSZP-2017/305-02-/Pi-ŠSOPaK zo dňa 23.03.2017;  Okresný úrad 

Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 

– vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2017/00341-02-Št/ŠSOH zo dňa 14.03.2017;  

SVP, š. p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 1129/2017/2 zo dňa 24.03.2017;  Krajský pamiatkový 

úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov vyjadrenie pod číslom KPUPO-2018/10398-

02/37786/Ul zo dňa 15.05.2018;  KRPZ, KDI, Pionierska 33, Prešov zo dňa 08.06.2018; 

Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava stanovisko č. 

SPFZ/2017/031684 zo dňa 27.03.2017.  Parcely KN-C 1544/29 a 1472/35 vznikli oddelením 

od parcely KN-E 384/5 geometrickým plánom č. 88/2016 overeným dňa 23.08.2016. 

Stanoviská a vyjadrenia k vydaniu územného rozhodnutia boli kladné a ich požiadavky 

boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Požiadavky týkajúce sa stavebného povolenia 

budú predmetom následného stavebného konania a budú zohľadnené v ďalšom stupni PD. Na 

základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky. 

P o u č e n i e : 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. Posledný deň  

lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 54, § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 

122, 082 56. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

Ing Pavol Spodník 

starosta obce     

 

 

 

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

 

 

.................................................... 

                        Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 



 7 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 103/2018-65/Mp-03  zo dňa 20.06.2018 (podľa 

§ 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb – veľký počet účastníkov stavebného konania) 

 

Na vedomie 

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

3. Obec Červenica pri Sabinove 

4. Spis 

 

Dotknutým orgánom: 

5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, 

Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice 

6. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

7. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK 

8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

9. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

10. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

11. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice 

12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 

14. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

15. KRPZ, KDI, Pionierska 33, Prešov 

16. Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 

 


