
 

OKRESNÝ 
ÚRAD 

SABINOV      Odbor starostlivosti o životné prostredie      

Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov 

      
OU-SB-OSZP-2019/001051-00006/Če/ŠVS     V Sabinove dňa 27.12.2019 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T I E  

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade     

s ustanovením § 61, § 71 a § 73 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 základe predloženej žiadosti, doložených dokladov, ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 26.11.2019, 

v y d á v a  

stavebníkovi, Obec Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská 

Nová Ves, IČO: 00327590, 

p o v o l e n i e  

1. Na uskutočnenie yodnej stayby  „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská 

Nová Ves,“ podľa § 26 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 a § 66 a § 120 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), v rozsahu: 

SO 01 Vodovod – Južná ul. – Hlavná ul:  Vodovodné potrubie HDPE DN/ID80 

dĺžky 411,2 m bude napojené na jestvujúci vodovod potrubím DN/ID 100 dĺžky 26,34 m. 

Potrubie je ukončené podzemným hydrantom DN80. 

SO 02 Vodovod – Poľský dvor – Hlavná ul.: Vodovodné potrubie HDPE DN/ID80 

dĺžky 216,0 m bude napojené na jestvujúci vodovod DN/ID110 potrubím DN/ID 80 dĺžky 

40,50 m. Potrubie je ukončené podzemným hydrantom DN80. 

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch k.ú. Pečovská Nová Ves, intravilán,            

C KN 811, 762/2, 724/2, 1100/113, 1099/3, 1100/104, 703/1, 796/1 vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves, 759 – Anna Karabinošová, Hlavná 80, 756/3 – Anna Trávniková, Hlavná 

81, 757 – Mgr. Magdaléna Trávniková, Hlavná 82, 756/1 – Ladislav Trávnik, Na Rybníkoch 

24, 755 – Ing. Juraj Jaško, Hlavná 83, 751 – Mgr.  Marta Nemcová, Hlavná 84, E KN a 796/2  

– SR v správe SPF. 
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Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka: 

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné 

zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy. 

2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku. 

3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 12/2021. 

4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. 

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby. 

6. Stavebník je povinný počas prác dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb.              

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

7. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciu overenou v stavebnom konaní 

zodpovedá stavebník. 

8. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia. 

9. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii stavby. 

10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená".     

Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 

11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo                  

k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

12. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, ktoré zabezpečia 

hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti 

práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby. 

13. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd. 

14. 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 stavebného zákona. 

15. Stavebník je povinný škody spôsobené na cudzom majetku uhradiť v plnom rozsahu. 

16. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný pozemky dotknuté výstavbou              

dať do pôvodného stavu. 

17. 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. 

18. Ladislav Trávnik, Na Rybníkoch 24, 082 56 Pečovská Nová Ves a Mgr. Magdaléna 

Trávniková, Hlavná 82, Pečovská Nová Ves: Výkop na pozemku C KN 756/1 a 757 

umiestniť na hranicu pozemku, max. 0,5 m od hranice do vnútra pozemku. Výkop 

realizovať riadeným prepychom. 

19. VVS, a.s., závod Prešov: 

V súčasnom období je zo strany investora deklarovaný záujem o odovzdanie vodovodu      

do správy VVS, a.s., Košice. V prípade, ak by došlo k vypovedaniu zmluvy o výkone 

správy majetku, bude potrebné vybudovať vodomernú šachtu s fakturačným vodomerom    

za bodom napojenia na verejný vodovod v správe VVS, a.s. 

Na pozemky, po ktorých je projektovaný verejný vodovod je potrebné zriadiť bezodplatné 

vecné bremeno na prístup k verejnému vodovodu v prospech prevádzkovateľa verejného 

vodovodu. 

Investor najneskôr ku kolaudácii stavby zriadi na príslušnom úrade životného prostredia 

pásma ochrany pre navrhovanú verejný vodovod podľa zákona č. 442/2002 Z.z.                    

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Investor stavby zabezpečí vytýčenie vodovodného potrubia v správe VVS, a.s. na základe 

objednávky (call. Centrum 051/7572777). Pri podaní objednávky je potrebné predložiť PD 
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a kópiu tohto vyjadrenia. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou 

dispečingu na tel. č. 051/7572510. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS, nenesie 

VVS, a.s., zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s. 

Upozorňujeme investora, že v prípade, ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie 

nebol vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa 

vodovodu a kanalizácie, VVS, a.s., neručí za informáciu o situovaní verejného vodovodu    

a verejnej kanalizácie uvedenú v predloženej PD, čo je v súlade so Stavebným zákonom     

č. 50/1976 Z.z. 

V prípade prevzatia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu našou spoločnosťou       

do prevádzky, budeme iba verejný vodovod bez vodovodných prípojok. v zmysle Zákona    

č. 442/2002 Z.z., § 3 a § 4, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vodovodné 

prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu. 

Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie 

novostavby vo forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia ako aj ďalšie 

doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sieti našou spoločnosťou. Prevádzkovanie 

zaháji náš závod na základe zmluvy o výkone správy infraštrukturálneho majetku, ktorá 

bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom sieti a VVS, a.s., 

Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní s VVS, a.s., závod Prešov. 

20. Slovenská správa ciest, Bratislava: 

SO 01 Vodovod Južná ul. – Hlavná ulica sa našich záujmov dotýka v časti priečneho 

prepojenia cez cestu I/68 /chráničky v dĺžke 26,43 m/ a pozdĺžneho vedenia vodovodného 

potrubia vedľa cesty I/68 v dĺžke 240 m. 

SO 02 Vodovod Poľský dvor Hlavná ul. sa našich záujmov dotýka v časti pozdĺžneho 

vedenia vodovodného potrubia DN/ID 80 vedľa cesty I/68 v dĺžke 170 m. 

Priečne prepojenie vodovodného potrubia musí byť realizované technológiou pretláčania     

s uložením potrubia do chráničky v hĺbke podľa STN 73 6005. Chránička musí byť             

na obidvoch stranách vyvedená za existujúcu cestnú priekopu. 

Štartovacia a cieľová jama musia byt' vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť 

stabilitu telesa cesty I/68. 

Pozdĺžne vedenie vodovodného potrubia vedľa cesty I/68 u obidvoch objektov budú 

realizované bezvýkopovou technológiou riadeným pretlakom /min. 0,5 m od spevnenej  

časti krajnice cesty I/68. 

Uloženie vodovodného potrubia do telesa cesty podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 

Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva 

príslušný cestný správny orgán. 

V prípade nutnosti zásahu do telesa cesty je potrebné podmienky zásahu do telesa cesty  

I/68 resp. obmedzenia premávky na ceste je potrebné podmienky zásahu vopred 

odkonzultovať so zástupcom našej spoločnosti (p. Smetanka 0902 896413). 

21. OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a PK:  

Počas stavebných prác nesmie byť 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 doložiť projekt dočasného dopravného značenia odsúhlaseným KDI     

v Prešove a stanovisko SSC, IVSC Košice. Pred realizáciou riadeného vŕtania je potrebné 

požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie. 

22. SPF, Bratislava: 

Na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené 

vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne 
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v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka 

vyhotovený geometrický plán podľ skutočného vedenia a uloženia stavby. 

K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF. 

Po dokončení stavby budú pozemky SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť 

využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 

náklady. 

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF                     

a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok 

NV/SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní    

s dotknutým pozemkom. 

23. KR Policajného zboru v Prešove: 

V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde plánovane k obmedzeniu cestnej 

premávky na pozemných komunikáciách, je potrebné pred samotnou realizáciou  

stavebných prác spracovať projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia        

a dopravných zariadení a túto predložiť na KDI Prešov k jej posúdeniu. 

24. OU Sabinov, Štátna správa ochrany prírody a krajiny: 

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. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec. 

Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období         

(od 1.10 do 31.3. kalendárneho roka). 

V rámci realizácie stavby j e potrebné dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými 

sa zabezpečí ochrana pôdy, vôd a okolitých biotopov, aby nedošlo k znehodnocovaniu 

kvality územia. 

25. OÚ Sabinov, Štátna správa odpadového hospodárstva:  

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

č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 

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

v znení neskorších predpisov. 

Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov. 

Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania              

s jednotlivými druhmi odpadov. 

26   VSD, a.s., Košice: 

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN a VN (do 35 kV) 

rozvody, ktoré si môžete na mieste lokalizovať. 

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.: Ochranné pásmo 

je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie 

spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb                

a majetku. 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného el. vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča. 

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi 

prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať priestor pod 

vedením a voľný pruh pozemkov so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho 

nadzemného elektrického vedenia 
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V prípade zemných prác v blízkosti vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita 

podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia súprava el. vedenia.            

Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných  

STN. 

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných 

predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby 

voči existujúcim častiam distribučnej sústavy VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto 

požiadavky si bude VSD, a.s., všetka škody a náklady, ktoré jej pri výkone povolenej 

činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma 

novovzniknutej stavby. 

Upozorňujeme Vás, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré       

nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej 

energie. Ich priebehy neevidujeme. 

27. SPP, a.s., Distribúcia, Bratislava:  

Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP - distribúciu o presné vytýčenie existujúcich plynárenských  

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu:               

SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/13, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.sppp-distribúcia.sk). 

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100,0 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.  

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 421 55 242 5509) najneskôr       

7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu  

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP_D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m                 

na každú stranu od obrysu existujúcich zariadení v súlade s STN 73 3050                             

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov. 

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia    

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.  

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu. 

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. 

http://www.sppp-distribúcia.sk/
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SPP – D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, môže podať podnet Slovenskú obchodnú 

inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľ Zákona o energetike sankciu 

vo výške 300,- € až 150 000,- €. 

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02. 

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo  

ich ochranných, bezpečnostných pásiem. 

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN       

73 6005 a TPP 906 01. 

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.  

28.  Slovak Telekom, a.s., Bratislava: 

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)           

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

Vyjadrenie stráca platnosť v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu 

žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému 

polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), 

vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.          

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení                    

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať 

prekládku SEK. 

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách                    

sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.                 

Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby                 

na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

V prípade ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
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prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie           

od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.            

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky         

do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

Fabuľa František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902 614733.      

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved'te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný 

zabezpečiť: 

Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s. 

Vypracovanie a odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí iba zmluvný partner Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk 0903 906282. 

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu. 

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,                   

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli         

na jeho ochranu stanovené. 

Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku       

cca 30 cm od skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy. 

Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú 

stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti 

akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu. 

Každé poškodenie zariadenia bezodkladne oznámiť na t. č. 12129. 

Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním). 

Overenie výškového uloženia zariadenia vykonať ručnými sondami z dôvodu, že ST, a.s.   

a DIGI Slovakia s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia 

vykonané bez ich vedomia). 

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

V prípade požiadavky napojenia lokality na VSST, je potrebné si podať žiadosť o určenie 

bodu napojenia. 

žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení           

v plnom rozsahu. 

Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu.  

29. Do doby kolaudácie stavby zriadiť vecné bremeno na pozemky dotknuté výstavbou, ktoré 

bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností. 

mailto:frantisek.fabula@telekom.sk


 
-strana 8 rozhodnutia č. OU-SB-OSZP-2019/001051-00005/Če/ŠVS- 

 

30. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad 

Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre vyznačenie právoplatnosti 

rozhodnutia. 

31. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh 

stavebníka orgán štátnej vodnej správy. 

 

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov     

a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e  
 

 

Obec Pečovská nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, 
požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom                       

č. PNV2019/412-OcU doručeným dňa 4.10.2019 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej 

stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“. 

 

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Projektová dokumentácia stavby, ktorú 

vypracoval Ing. Vladimír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier. Rozhodnutie o umiestnení 

stavby č. 155/2019-101/Mp-03 zo dňa 23.8.2019. Stanovisko územného orgánu - obce 

Červenica pri Sabinove č. 155/2019-101/Mp-04 zo dňa 1.10.2019. Stanovisko Slovenskej 

správy ciest č. SSC/7570-108/2019/6371/19138 zo dňa 27.5.2019. Vyjadrenie SPP, a.s.,            

č. TD/NS/0515/2019/Lo zo dňa 24.5.2019. Vyjadrenie KR PZ v Prešove č. KRPZ-PO-KDI-   

11-116/2019 zo dňa 2.7.2019. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 661191/7039      

zo dňa 18.6.2019. Vyjadrenie VSD, a.s., Košice, č. 10080/2019 zo dňa 6.6.2019. Vyjadrenie 

VVS, a.s., závod Prešov č. 41201/2019/0 zo dňa 9.5.2019. Stanovisko OR HaZZ v Prešove       

č. ORHZ-P02-2019/000576-002 zo dňa 23.7.2019. Vyjadrenie OÚ Prešov, odbor dopravy         

a PK č. OU-PO-OCDPK-2019/042751-02 zo dňa 22.8.2019. Stanovisko SSC č. SSC/7570- 

108/2019/6371/1/19138 zo dňa 27.5.2019. Stanovisko SPF č. SPFZ097097/2019. Zmluvy          

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté výstavbou uzavreté medzi 

oprávneným z vecného bremena – obec Pečovská Nová Ves a povinným z vecného bremena – 

Mgr. Magdaléna Trávniková, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves, Ing. Juraj Jaško, Hlavná 565/83, 

Pečovská Nová Ves, Mgr. Marta Nemcová, Hlavná 566/84, Pečovská Nová Ves, Anna 

Trávniková, Hlavná 563/81, Pečovská Nová Ves, Ladislav Trávnik, Na Rybníkoch 24, 

Pečovská Nová Ves, Anna Karabinošová, Hlavná 562/80, Pečovská Nová Ves . List vlastníctva 

č. 1116, 777, 676, 45, 1208, 470, 1113. Kópia katastrálnej mapy. 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové 

organizácie od poplatkov oslobodené. 

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej 

správy zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.11.2019 

oznámením č. OU-SB-OSZP-2019/001051-02/Če/ŠVS zo dňa 17.10.2019 a verejnou 

vyhláškou. 

Na ústnom pojednávaní dali vyjadrenie Ladislav Trávnik, Na Rybníkoch 24, 082 56 

Pečovská Nová Ves a Mgr. Magdaléna Trávniková, Hlavná 82, Pečovská Nová Ves: „Výkop   

na pozemku C KN 756/1 a 757 umiestniť na hranicu pozemku, max. 0,5 m od hranice             

do vnútra pozemku. Výkop realizovať riadeným prepychom“. 
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Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej 

správy listom č. OU-SB-OSZP-2019/001051-04/Če/ŠVS zo dňa 29.11.2019 oboznámil 

účastníkov konania a dotknuté orgány s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval    

ich na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní. 

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov      

sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia. 

Navrhované riešenie je z hradiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia   

a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami,   

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán štátnej vodnej správy      

v súlade s ust. § 26, § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66, § 120  

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov rozhodol tak,               

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e :  
Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb.                   

o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona                   

č. 71/1967 Zb. odvolanie je potrebné podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia     

a to na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 

083 01 Sabinov. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 

po využití riadnych opravných prostriedkov. 

 

Toto rozhodnutie je verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplné 

znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská 

Nová Ves a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. 

Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Pečovská Nová Ves, aby túto verejnú vyhlášku 

doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 

85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky. 

 

 

Vyhláška vyvesená dňa:    .................................. 

Dátum/podpis 

Vyhláška zvesená dňa:      ...................................  

Dátum /podpis 

  

 

 

Ing. Stanislav Girašek 

     vedúci odboru 

 

Doručí sa:  

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Pre spis 


