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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. 40/2019-08/Mp-03                                                V Pečovskej Novej Vsi, dňa 14.03.2019 

 

 

 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 

 

          Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 Pečovská 

Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 31.01.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 

umiestnenie líniovej stavby pod názvom: „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu 

v Pečovskej Novej Vsi“ na pozemku parc. č. KN-C 329/2; 329/3; 330/3; 331/3; 331/4; 

331/5; 331/6; 331/7; 331/8; 331/9; 331/10; 331/11; 332/8; 332/9; 1542/72; 1543/5 a KN-E 

746/2, 333/2; 333/1 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 sa konalo dňa 26.02.2019. 

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 posúdila predložený návrh podľa § 37 s prihliadnutím na § 38 

stavebného zákona a prerokovala v uskutočnenom územnom konaní podľa §§ 35, 36  

stavebného zákona s dotknutými organmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného zákona), 

zosúladila stanoviska uplatnené dotknutými organmi a na základe uskutočneného konania 

 

v y d á v a 
podľa § 39 a §§ 39a, 39b stavebného zákona 

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a využívaní územia 
 

pre stavbu : 

„Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi“ 
katastrálne územie Pečovská Nová Ves 

tak ako je to zakreslené v situácii stavby v mierke 1 : 250 v dokumentácií pre vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej 

Novej Vsi" v Pečovskej Novej Vsi, ktorú vypracoval Ing. Anton Pulščák, autorizovaný 

stavebný inžinier 

 

popis stavby: 

 Navrhovaná komunikácia plní obslužnú funkciu a distribúciu zdrojovej a cieľovej 

dopravy na základný komunikačný systém obce. Navrhovaná kategória miestnej komunikácie 

je C3- MOK 6,5/30 (dvojpruhová obojsmerná) km 0,000 až km 0,013 a C3 - MOK 4,5/30 

(jednopruhová obojsmerná s výhybňami a prvkami upokojujúcej dopravy) km 0,013 až km 
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0,120. V km 0,120 až 0,200 je navrhnutá miestna komunikácia funkčnej skupiny D, funkčnej 

triedy D1 – šírky 4,5m s obmedzeným prístupom motorovej dopravy určená pre obsluhu 

Židovského cintorína. 

Celková dĺžka komunikácie predstavuje 200,0m s obratiskom v km 0,066 99 o rozmeroch 3,5 

x 10,00m a v km 0,118 45 o rozmerov 4,0 x 5,0m 

Šírkové usporiadanie: 

Šírka komunikácie v mieste úpravy je 3,5 m s vybudovaním v km 0,070 00 výhybne šírky 

2,50 dĺžky 15,0m. V mieste napojenia na štátnu cestu je komunikácia šírky 5,5m na dĺžke 

13,0m. 

Konštrukcia vozovky: 

- Asfaltový betón ACO 11;50/70;II STN EN 13108-1 50mm 

- Postrek spojovací PS;EK; STN 73 6129 

- Asfaltový betón ACL 16;50/70;II 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 

Celková plocha úpravy vozovky je     894,83 m2. 

 

Odvodnenie - povrchu vozoviek je riešený 2,5%-ným jednostranným sklonom a pozdĺžnym 

sklonom komunikácie u krajnici a do priľahlého terénu ( ako v súčasnosti) v km 0,120 00 až 

km 0,200 00 a v km 0,000 00 až km 0,120 00 do navrhovaného pravostranného 

odvodňovacieho rigola. Navrhujeme odvodňovací betónový rigol š.0,5m z betónových 

tvárnic TBZ 50/50/13, ktoré sa uložia do bet. lôžka hr. 100mm pod ktorým sa zriadi lôžko zo 

štrkodrviny hr. 100mm . Celková dĺžka odvodňovacieho rigola 120m. V km 0,006 je 

navrhnutý líniový žľab dĺžky 7,5m DN 200, trieda zaťažiteľnosti C 250 kN ktorý bude 

zaústený do jestvujúceho recipientu cez vyustný objekt. Výustný objekt je navrhnutý do 

jestvujúceho recipientu (potok Ľutinka). V mieste vyústenia je breh spevnená lomovým 

kameňom hr. 250 mm ukladanej do betónového lôžka. Spevnenie v mieste vyústenia je na 

dĺžke 10,0m od osi vyústenia na obe strany. Na trase odvodnenia je navrhnutá retenčná nádrž 

pre zdržanie povrchového odtoku a záchytné zariadenie pre záchyt plávajúcich                       

a znečisťujúcich látok. 

 

Pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu predmetnej stavby sa podľa § 39a ods. 

2 a § 39b ods. 3 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky z hľadiska územného. 

urbanistického a architektonického riešenia a z hľadiska vplyvu na životné prostredie: 

1. Stavba - objekty stavby budú umiestnené na pozemkoch vymedzených podľa 

situačných výkresov projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto 

územnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Anton Pulščák - autorizovaný inžinier pre 

konštrukcie inžinierskych stavieb na pozemkoch parcelné čísla KN-C 329/2; 329/3; 

330/3; 331/3; 331/4; 331/5; 331/6; 331/7; 331/8; 331/9; 331/10; 331/11; 332/8; 332/9; 

1542/72; 1543/5 a KN-E 746/2, 333/2, 333/1 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v územnom konaní tvorí pre 

navrhovateľa nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia. 

2. 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. 

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

zákona, vzťahujúce sa ku stavbe. 
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2. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa 

osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

3. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

4. Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov: 

 Rešpektovať podmienky stanoviska – SPF k stavbe pod číslom SPFZ026031/2019 

SPFS29949/2019/402 zo dňa 04.03.2019 - SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch 

SR/SPF a NV/SPF, podľa PD za podmienky: - stavebník bude mat' najneskôr do vydania 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávne usporiadané pozemky SR/SPF a 

NV/SPF,  - upozorňujeme, že SPF môže previesť vlastníctvo k pozemkom NV ak 

dôvodom prevodu je účel podľa prípadov uvedených v §19 ods. 3 zákona 180/1995 Z.z.,  

- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  – vyjadrenie pod číslom 20248 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 mat' 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, 

tj. 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 vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku,     

š. p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 1010/2017/2 zo dňa 14.03.2017: Z hľadiska 

záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej projektovej dokumentácii 

pre územné rozhodnutie nasledovné stanovisko: Z technicko - prevádzkových 

záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s navrhovaným 

technickým riešením predmetnej stavby je možné súhlasiť za predpokladu 

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. V zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 

predpisov žiadame ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálnej 

šírky 10,0 m, zároveň požadujeme, aby správcovi toku bol umožnený 
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obojstranný prístup k vodnému toku pre účely prevádzkových činností správcu 

toku. 3. V súvislosti s odvedením dažďových vôd z riešeného územia žiadame 

pred ich zaústením do recipientu navrhnúť technické opatrenia na zdržanie 

povrchového odtoku vhodným technickým riešením v súlade s množstvom vody 

vypočítaným pre 15 – minútový dážď, za predpokladu min. 60 % -ného   

zdržania odtoku vody do recipientu Ľutinka vo vzťahu k jestvujúcemu mostnému 

objektu. V prípade, že predmetný mostný objekt neprevedie Q100 + rezervu, 

požadujeme výustný objekt navrhnúť na výtokovej strane mostného objektu.      

K územnému konaniu požadujeme doplniť do PD hydrotechnické posúdenie 

mostného objektu na Q100 + rezerva aj s udaním a zarátaním množstva 

povrchových vôd v rámci odvodnenia navrhovanej komunikácie s obratiskom.  

4. Pri navrhovanom spôsobe odvodnenia miestnej komunikácie 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.  

5. V podmienkach územného rozhodnutia zaviazat' 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. 6. Za čistenie a údržbu výustných objektov bude zodpovedať vlastník 

(správca, investor), pretože tieto objekty naša organizácia neprevezme do svojej 

správy. 7. Výustný objekt žiadame osadiť tak, aby lícoval so svahom vodného 

toku a nezasahoval do prietočkového profilu toku a zároveň dodržať uhol 

vyústenia predmetného rigola do toku max. 60° - prúdnica – os potrubia. V 

súlade s STN 75 2102 požadujeme náležite opevniť dno, svahy a brehy vodného 

toku Ľutinka v úseku minimálne 10,0 od osi výustného objektu. Technické 

riešenie opevnenia VO a vodného toku požadujeme odsúhlasiť so správcom 

vodného toku v ďalšom stupni PD. 8. Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve 

SR, v správe SVP, š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s OZ 

Košice — Odborom správy majetku najneskôr k termínu stavebného konania.    

9. Ďalší stupeň PD so zapracovanými podmienkami požadujeme predložiť na 

vyjadrenie. 

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

vyjadrenie pod číslom SSC/6885-206/2018/6371/38017 zo dňa 20.11.2018 - 

účelom stavby je rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie, ktorá spočíva 

vo výstavbe komunikácie kategórie C3 MOK 4,5/30 v  celkovej dĺžke 200 m, 

našich záujmov sa dotýka v časti dopravného napojenia MK na cestu  I/68, 

predmetná MK sa navrhuje napojiť na cestu 1/68 polomermi R 12 a R 3,5, ktorý 

požadujeme zosúladiť s STN 73 6110, tab. č. 19, úprava polomeru napojenia na 

cestu I/68 je potrebná aj pre zvýšenie rozhľadu na križovatke MK s cestou I/68, 

realizáciou stavby nesmie byt' narušené existujúce odvodnenie cesty  I/68 pred 

napojením na cestu I/68 požadujeme v súlade s predloženou dokumentáciou 

zriadiť priečny záchytný žľab s odvedením dažďových vôd, do recipientu 

miestneho potoka, dokumentáciu požadujeme najneskôr na stavebnom konaní 

doplniť o priečny rez napojenia MK na cestu I/68 a dokumentáciu zaústenia 

dláždeného rigolu do recipientu miestneho potoka, všetky zásahy do telesa cesty 
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I/68 napojenie na cestu I/68, zaústenie rigolu a priečneho záchytného žľabu do 

recipientu a pod. v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné zhotoviteľom 

stavby vopred odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie na detašovanom 

pracovisku Prešov /p. Smetanka 0902 896 413/, za predpokladu rešpektovania 

našich pripomienok s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na 

predmetnú stavbu súhlasíme. 

 OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov stanovisko č. OU-PO-OCDPK-2019/014621-02 

zo dňa 26.02.2019 - Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácii súhlasí s úpravou existujúceho napojenia MK na cestu I/68             

v intraviláne obce Pečovská Nová Ves. Existujúce napojenie  na štátnu cestu I/68 

je potrebné upraviť v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Voda z  

MK nesmie vytekať na cestu 1/68. Pre zlepšenie rozhľadových pomerov v smere 

Lipany Sabinov je potrebné osadenie dopravného zariadenia - zrkadla pri ceste 

I/68 - Počas stavebných prác nesmie byt' ohrozená bezpečnosť účastníkov  

cestnej premávky, na ceste sa nesmú zriaďovať skládky materiálu. Ak pri 

stavebných prácach bude potrebné státie mechanizmov na ceste I/68, je potrebné 

požiadať tunajší úrad o zvláštne užívanie cesty a o povolenie na čiastočnú 

uzávierku cesty, ku ktorej je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného 

značenia odsúhlaseným KDI v Prešove. K zvláštnemu užívaniu cesty I/68 je 

potrebné aj stanovisko správcu - SSC IVSC Košice. - Pri zmene dopravno-

bezpečnostných podmienok tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky 

kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. - Okresný 

úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasí s vydaním 

územného rozhodnutia za dodržania nami stanovených podmienok.  

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, KDI Pionierska č. 33, 080 05 

Prešov, Záväzné vyjadrenie  pod č. KRPZ-PO-KDI-25-047/Z019 zo dňa 

05.02.2019 - KDI súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 

Komunikácia je navrhovaná v celkovej dĺžke 200m čo je v rozpore s STN 73 

6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Z uvedeného dôvodu KDI požaduje 

rozdeliť komunikáciu od stykového napojenia s cestou I/68 v dĺžke 120m a túto 

časť navrhovanej komunikácie zaradiť do funkčnej triedy D1 bez vylúčenia 

dopravnej obsluhy. Pokračujúci úsek 80m po židovský cintorín bude zaradený do 

funkčnej triedy D2 kde je motorová doprava vylúčená. Pre tento účel odporúčam 

osadiť sklopné dopravné koly, ktorými by bola zabezpečená nevyhnutná údržba.  

- Z dôvodu nedostatočných rozhľadových pomerov na ceste I/68, KDI požaduje 

vykonať posúdenie rozhľadových trojuholníkov v rozhľadových poliach 

oprávnenou osobou a na základe výsledku posúdenia navrhnúť spôsob 

bezpečného riešenia vjazdu a výjazdu na cestu I/68. KDI navrhuje uvažovať       

o osadení dopravného zrkadla, alebo riešiť výjazd na cestu I/68 iba ako 

pravostranný. V ďalšom stupni konania bude potrebné predložiť aj schválenú 

dokumentáciu prenosného dopravného značenia počas výstavby.  

 Krajský pamiatkový úrad Prešov, stanovisko č. KPUPO-2018/8719/2/40829/Jur 

zo dňa 25.05.2018 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona 

oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov       

a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.  

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

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

číslom OU-SB-OSZP-2017/00342-02-Št/ŠSOH zo dňa 14.03.2017 – Po 

preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov,  
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odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že 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, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

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

číslom OU-SB-OSZP-2017/280-02/Pi-ŠSOPaK zo dňa 23.03.2017 – Stavbu je 

možné realizovať za dodržania nasledujúcich podmienok: v rámci realizácie 

stavby je potrebné dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými sa 

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

územia; 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; v 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-2017/000346-02/ŠVS-Če zo dňa 13.03.2017 - Z hľadiska 

ochrany vodných pomerov nemáme námietky k zámeru umiestnenia predmetnej 

stavby. Ďalší stupeň PD (pre stavebné povolenie) žiadame doplniť o technické 

riešenie stabilizácie a zaústenia líniového žľabu do recipientu  vodného toku.  

K vydaniu územného rozhodnutia je potrebné stanovisko správcu vodného toku.  

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s., pod č. 6611906605 zo dňa 

08.03.2019 – Nedôjde do styku 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD a.s., pod č. 5163/2019 zo dňa 14.03.2019– 

dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení 

 Rešpektovať podmienky stanoviska OÚ Prešov – pozemkový a lesný odbor, 

Masarykova 10, Prešov, zo dňa 08.03.2019, č. OU-PO-PLO-2019/007680-3-ŠT. 

      

R o z h o d n u t i e  o  námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 
Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne námietky                    

a pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. 
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 Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej 

stavby platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v 

tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím 

alebo bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty alebo ak sa začalo s 

využívaním územia na určený účel. 

O d ô v o d n e n i e: 

  Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 Pečovská 

Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 30.01.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 

umiestnenie líniovej stavby pod názvom: „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v 

Pečovskej Novej Vsi“ v katastrálnom území Pečovská Nová Ves. 

 Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, bolo na 

stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

 Návrh bol podaný v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 ods. 3 písmeno b) 

stavebného zákona a rozsiahlou stavbou a stavbou s veľkým počtom účastníkov konania. 

 Stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na  

§ 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil oznámením č.: 40/2019-08/Mp-

02 zo dňa 31.01.2019 začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania 

(líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36 

ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a súčasne nariadil k prejednaniu predloženého 

návrhu ústne konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.02.2019. 

 Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu 

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 36 ods. 1 

stavebného zákona). Rovnako boli upozornení, že podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v 

odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad 

účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. 

 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby bolo 

zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a na elektronickej 

úradnej tabuli na stránke www.slovensko.sk. 

 Počas zverejnenia oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou neboli 

uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania. 

 Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby  

(podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona) oznámené obvyklou formou (jednotlivo). 

 Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) oznámiť 

svoje stanoviská. Taktiež boli upozornené, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na 

posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 

dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej 

stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a 

dotknutým orgánom doručené včas. Do dňa ústneho pojednávania žiadny dotknutý orgán 

nepožiadal o predĺženie lehoty. 

 Ústne pojednávanie k predloženému návrhu sa konalo dňa 26.02.2019, na ktorom sa 

zúčastnili účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov tak, ako je uvedené 

v prezenčnej listine. Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa 

ústneho rokovania nezúčastnili, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 

Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu, so všetkými podkladmi návrhu a s 
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navrhovaným účelom stavby. Rovnako boli stručne oboznámení s rozsahom jednotlivých 

stavebných objektov podľa predloženého návrhu. 

 Do podkladov rozhodnutia - predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, 

stanovísk a posúdení dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v 

priebehu konania. Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne 

námietky a pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli kladné a požiadavky z nich 

vyplývajúce stavebný úrad zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú 

prípravu stavby. 

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

zistil, že umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné 

prostredie, dopravné podmienky, kultúrne pamiatky, podmienky ochrany prírody, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrany zdravia, bezpečnosti a 

pod. Stavebný úrad v územnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. 

 Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom obce Pečovská Nová Ves, v  

ktorom je definovaná ako verejnoprospešná stavba. S prihliadnutím na § 38 stavebného 

zákona stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie pretože možno na navrhovaný účel 

pozemok vyvlastniť. 

 Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá podľa 

zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a 

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

v znení neskorších predpisov. 

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a 

posúdenia: 

• PD stavby – vypracoval: Ing. Anton Pulščák 

• SPF pod číslom  SPFZ026031/2019/ SPFS29949/2019/402 zo dňa 04.03.2019 

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

vyjadrenie pod číslom 20248 zo dňa 08.03.2017 

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

vyjadrenie pod číslom SSC/6885-206/2018/6371/38017 zo dňa 20.11.2018 

• OÚ PREŠOV Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko č.     

OU-PO-OCDPK-2019/014621-02 zo dňa 26.02.2019 

• KRPZ v Prešove, KDI Pionierska č. 33, 080 05 Prešov, Záväzné vyjadrenie  pod        

č. KRPZ-PO-KDI-25-047/Z019 zo dna 05. 02. 2019 

• Krajský pamiatkový úrad Prešov, stanovisko č. KPUPO-2018/8719/2/40829/Jur        

zo dňa 25.05.2018 

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

Sabinov – OU-SB-OSZP-2017/00342-02-Št/ŠSOH zo dňa 14.03.2017 

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

Sabinov OU-SB-OSZP-2017/280-02/Pi-ŠSOPaK zo dňa 23.03.2017 

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

Sabinov OU-SB-OSZP-2017/000346-02/ŠVS-Če zo dňa 13.03.2017 

• Slovak Telekom a.s., pod č. 6611906605 zo dňa 08.03.2019 

• VSD a.s., pod č. 5163/2019 zo dňa 14.03.2019 

• OÚ Prešov – pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov, zo dňa 08.03.2019, 

č. OU-PO-PLO-2019/007680-3-ŠT. 

• Súhlas s umiestnením stavby – Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 

• Hydrotechnický výpočet koryta potoka 
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Na základe horeuvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je 

uvedené vo výroku rozhodnutia. 

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. 15-ty deň   

vyvesenia je dňom doručenia. 

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

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 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 Červenica pri 

Sabinove. 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. 
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 40/2019-08/Mp-03 zo dňa 14.03.2019  (podľa 

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

 

Dotknutým orgánom: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

11. SSC IVaSC, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice 

12. OÚ CDaPK, s pôsobnosťou v kraji, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

13. KRPZ, KDI, Pionierska 33, Prešov 

Na vedomie 

14. Obec Pečovská Nová Ves 

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

16. Obec Červenica pri Sabinove 

17. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4, 

811 03 Bratislava 

18. Spis 
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