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Obec  P E Č O V S K Á   N O V Á   V E S 

Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

č.j. 78/2020-24/Mp-03                                      V Pečovskej Novej Vsi, dňa 15.04.2020 

 

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 

v znení neskorších predpisov 
 

           Navrhovateľ Katarína Mihoková, Na Dujave 298/26, 082 56 Pečovská Nová Ves, podala 

dňa 05.02.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby pod názvom: 

„Rozšírenie distribučnej siete parc. č. 508, Pečovská Nová Ves“ na pozemku parc. č. C-KN       

511/1; 513/4 a E-KN 785/1 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté 

územné konanie o umiestnení líniovej stavby. 

 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 117 ods. 1     

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

(ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala v uskutočnenom územnom konaní podľa § 35 a § 36 

stavebného zákona predložený návrh s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného 

zákona), zosúladilo uplatnené stanoviská a po preskúmaní návrhu podľa § 37 a § 38 stavebného 

zákona a na základe výsledkov ústneho pojednávania konaného dňa 10.03.2020 

 

v y d á v a 

podľa § 39 a § 39a) stavebného zákona 

 

ú z e m n é    r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y 

pre stavbu: 

Rozšírenie distribučnej siete parc. č. 508, Pečovská Nová Ves“ 

na pozemku parc. č. C-KN 511/1; 513/4 a E-KN 785/1 katastrálne územie Pečovská Nová Ves 

v rozsahu stavby: 

  v rozsahu stavby: 
SO 01 STL PLYNOVOD / SO 02 PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD: Plynovod začína bodom napojenia v   

chodníku pred parc. č. 511/1. Toto plynové zariadenie bude dopravovať plyn k RD. Trasa plynovodu D 50 je 

navrhnutá pozdĺž parc. č. 511/1 –pozemok investora. Navrhovaný STL D 50 končí pred parc.č. 508, kde sa 

osadí DNO PE 50 – DAA 50/32 a guľový uzáver DN 25, ktorý bude slúžiť ako HUP pre RD a na      

odvzdušnenie plynového potrubia. Tu sa osadí orientačný stĺpik a vývod signalizačného vodiča. Projekt rieši  

aj vybudovanie 1 pripojovací plynovod parc.č. 508. Pripojovací plynovod bude ukončený guľovým uzáverom 

DN 25, ktorý bude slúžiť aj na odvzdušnenie plynového potrubia.Pripojenie plynovodu na PZ bude    

realizované napojením na STL plynovod D 90. Pripojenie sa zrealizuje navrtávacou armatúrou DAA 90/50. 

Pripojenie sa zrealizuje bez plynu, preto nie sú nutné špeciálne postupy pri pripájaní. Dodávateľ OPZ 

skoordinuje pripojenie s prevádzkovateľom plynovodu /PZ/. Pri výkopových prácach je treba dať pozor na 

podzemné vedenie IS, /hlavne vedenia NN a vodovodu/ a nadzemné VN vedenie, ktoré sú vybudované v 

predstihu, alebo inými dodávateľmi. Dodávateľ tohto objektu si dá tieto siete vytýčiť pred začatím    

výkopových prác. Potrubie plynovodu bude uložené podľa podmienok a v súlade s STN 736005. 

 

účel stavby :  inžinierska stavba - rozvod plynu 

doba trvania :  stavba trvalá 

stavebníka :  Katarína Mihoková, Na Dujave 298/26, 082 56 Pečovská Nová Ves 
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Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo C-KN 511/1; 513/4 a E-KN 785/1 

katastrálne územie Pečovská Nová Ves. katastrálne územie Pečovská Nová Ves, tak ako je to 

zakreslené v koordinačnej situácii stavby, spracovateľ: Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 

080 06 Prešov 

2. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a 

telekomunikačných sieti, pred začatím výkopových prác. 

3. Stavba musí byť zároveň navrhnutá a uskutočňovaná tak, aby neboli ohrozené, resp.     

porušené jestvujúce inžinierske siete uložené v pozemkoch dotknutých stavbou. 

4. V prípade poškodenia susedných nehnuteľnosti zvoleným chybným návrhom a postupom 

navrhovateľ zodpovedá za vzniknuté škody, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle 

ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. nehnuteľnosti upraví na vlastne náklady do 

pôvodného stavu 

5. Navrhovateľ je povinný pri výstavbe stavby, predovšetkým zabezpečiť také riešenie dopravy 

stavebného materiálu, riešenie samotného staveniska a skládok stavebných materiálov, aby 

boli zohľadnené priestorové a výškové možnosti daného terénu, miesto realizácie stavby v 

tesnej blízkosti verejných priestorov a komunikácii, jestvujúca zástavba, pohyb dopravy a  

osôb, vrátane riešenia zníženia hlučnosti pri realizácii stavebných prác a zníženia prašnosti 

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. 

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

vzťahujúce sa ku stavbe. 

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

osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

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

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

10. Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov: 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/PS/0021/2020/Uh zo dňa 

22.01.2020 – SPP-D, ako prevádzkovateľ' distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"): SÚHLASÍ  s vydaním stavebného povolenia 

(rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné    

pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 

aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo 

ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky 

môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za 

spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byt' za porušenie tejto podmienky uložená 

sankcia príslušným správnym orgánom., stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať 

minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a 

existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 

6005 a STN 73 3050, stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred  

začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných 

prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, pred 

realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D 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/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
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formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sm-distribucia.sk), v záujme 

predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských  

zariadení do vzdialenosti 100 m, - stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať 

ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, stavebník je povinný umožniť 

zástupcovi SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) vstup na stavenisko a výkon 

kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný 

prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vydanie technických podmienok pre  

rozšírenie distribučnej siete číslo 1000320919, stavebník je povinný minimálne 14 

kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : SPP –        

distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, 

údaje o začatí a ukončení prác apod., - stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z 

výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez   

uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne  

vysporiadanie stavby, TECHNICKÉ PODMIENKY: stavebník je povinný realizovať 

výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany od obrysu existujúcich 

plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 

plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, stavebník je 

povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní 

nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, stavebník je povinný 

zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným 

plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - 

zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v 

zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 

mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 

tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o    

výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, stavebník je povinný po ukončení 

stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady 

súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu 

zmluvného vzťahu podľa príloh, OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

  

R o z h o d n u t i e  o  námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 
 - účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky a pripomienky 

 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: 

  Navrhovateľ Katarína Mihoková, Na Dujave 298/26, 082 56 Pečovská Nová Ves, podala      

dňa 05.02.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby pod názvom: 

„Rozšírenie distribučnej siete parc. č. 508, Pečovská Nová Ves“ na pozemku parc. č. C-KN 511/1; 

513/4 a E-KN 785/1 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie o umiestnení líniovej stavby. 
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 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad oznámila oznámením 78/2020-   

24/Mp-02 zo dňa 11.02.2020, začatie územného konania dotknutým organom obvyklou formou a 

účastníkom konania pre líniovú stavbu verejnou vyhláškou (§36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona). 

Súčasne nariadilo k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na 

deň 10.03.2020. 

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

najneskôr pri ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 36 ods. 1 stavebného zákona). 

Stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zákona, upozornil účastníkov územného 

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

v prvostupňovom konaní, v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 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. Do dňa ústneho pojednávania žiadny 

dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty. 

 Na ústnom pojednávaní k predloženému návrhu dňa 10.03.2020 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, s navrhovaným účelom stavby, spôsobom napojenia stavby na 

inžinierske siete. Rovnako boli stručne oboznámení s rozsahom jednotlivých stavebných objektov 

podľa predloženého návrhu. Z ústneho rokovania bola spísaná zápisnica, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou spisu. Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a 

požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na    

projektovú prípravu stavby. 

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

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia 

stavby v území a jeho dôsledkov. Preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, 

konkrétne pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou. Stavebný 

úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom a 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životne prostredie a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. 

Obec Pečovská Nová Ves vydala záväzné stanovisko, že súhlasí s umiestnením stavby a je v súlade s 

platným územným plánom. 

 Navrhovateľ predložil iné právo k pozemku E-KN 785/1 k.ú. Pečovská Nová Ves. 

 Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne námietky a 

pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 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: Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov 

• Kópia z katastrálnej mapy a LV 

• SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/PS/0021/2020/Uh zo dňa 22.01.2020 

 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   
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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 §§ 53, 54 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, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom  

podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

           PhDr. Jaroslav Dujava 

                      starosta obce          

 

 

 

 

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

 

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 78/2020-24/Mp-03 zo dňa 15.04.2020 (podľa § 36 

ods. 4 zákona stavebného zákona –  umiestnenie líniovej stavby ) 

Na vedomie 

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Projektant: Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov 

3. Katarína Mihoková, Na Dujave 298/26, 082 56 Pečovská Nová Ves 

4. Spis 

Dotknutým orgánom: 

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

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

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

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

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

10. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

11. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01  Prešov 

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

13. KRPZ, KDI, Pionierska 33, Prešov 
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