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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. 205/2020-128/Mp-03                                                V Pečovskej Novej Vsi, dňa 26.08.2020 

 

 

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

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 22.07.2020 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia stavby (novostavba): „Vodozádržné 

opatrenia na ul. Ľutínskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“ na pozemku parc. č. KN-

C 922/1, 922/4, 922/5, 1550/11 a KN-E 491  katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

 Obec Červenica pri Sabinove, ako určený stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 119 ods. 3 

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

(ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala v uskutočnenom územnom konaní predložený návrh 

podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a prerokoval v uskutočnenom územnom konaní podľa § 35  

a § 36 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného       

zákona), zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a na základe uskutočneného     

konania, výsledkov ústneho pojednávania konaného dňa 25.08.2020 

v y d á v a 

podľa § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona 

 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia 

pre stavbu (novostavbu) : 

 

„Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutínskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“  
na pozemku parc. č. KN-C 922/1, 922/4, 922/5, 1550/11 a KN-E 491  katastrálne územie 

Pečovská Nová Ves. 

 

v rozsahu stavby: 

 Spevnená plocha 
 Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody vsakovaním v navrhovanom 

území a teda zníženie celkového množstva povrchovej vody pri prívalových dažďoch. A súčasne 

zlepšenie rastlinnej fauny v riešenom území v období sucha. Nejedná sa o protipovodňové 

opatrenia. Celková odvodňovaná plocha: 728,45 m2 

 Nová spevnená plocha je navrhovaná zo zatrávňovacej betónovej dlažby 600x400mm, 

hr.100mm, na štrkovom podsype fr.4-8mm s novými podkladnými štrkovými vrstvami s      

celkovou hrúbkou skladby 740mm. Celá spevnená plocha bude lemovaná novým betónovým  

obrubníkom 1000x200x100mm. V prípade väčších prívalových dažďov, keď zatrávňovacia dlažba 

spevnenej plochy nebude stíhať vsakovať dažďovú vodu, je spevnená plocha vyspádovaná pod sklonom       

2% do okolitého trávnatého terénu, kde bude ďalej vsakovať. 
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 Výsadba drevín 
 Navrhovaná je nová výsadba drevín v mieste zatrávnenej plochy v okolí spevnenej plochy. 

Navrhované sú dreviny na vodorovnej ploche. 

Celkový počet drevín je 35ks v zložení: 

Buk lesný (Fagus sylvatica), výška do 180cm   10 ks 

Dub letný (Quercus robur), výška do 180xm   10 ks 

Jedľa Fraserová (Abies fraseri), výška do 130cm   5ks 

Borovica lesná (Pinus sylvestris), výška do 80cm   5ks 

Smrek Obyčajný (Picea abies), výška do 150cm   5ks 

 

 Mobiliár 

 Navrhované je osadenie parkových lavičiek a odpadkových košov pozdĺž chodníka na 

navrhovanej zelenej ploche. Odpadkový kôš parkový 3 ks a Parková lavička s operadlom 6 ks 
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

Architektonické a urbanistické : 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 922/1, 922/4, 922/5, 1550/11 

a KN-E 491 katastrálne územie Pečovská Nová Ves, tak ako je to zakreslené 

v koordinačnej situácii stavby, spracovateľ: JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

2. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých podzemných  

vedení inžinierskych sietí a dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú 

úpravu vedení, v plnom rozsahu. 

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

porušene jestvujúce inžinierske siete uložene 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 výškove 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, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  – vyjadrenie pod číslom 87342/2020/O zo dňa 12.08.2020 -  

S vydaním územného rozhodnutia stavby „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v 

Pečovskej Novej Vsi — obnova územia" súhlasíme s podmienkami : 
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1. Naše IS žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. §19 o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany verejných vodovodov a 

kanalizácii sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho okraja 

vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,5 m pri potrubí do 

priemeru 500mm vrátane a 2,5m nad priemer 500mm. Nad potrubím a v jeho     

ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,   

konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 

prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť 

technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne  

úpravy. 2. 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. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

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

OSZP-2020/001946-002 zo dňa 07.08.2020-Po preštudovaní predloženej projektovej 

dokumentácie Okresný úrad Sabinov, 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 a 

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. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov 

3. 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-2020/002023-002 zo dňa 20.08.2020 - Chceme stavebníka upozorniť na 

skutočnosť, že: - v prípade, že v rámci stavby bude 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 potrebný orgán 

ochrany prírody a krajiny. 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-2020/002052-002 zo dňa 26.08.2020 – Stavbu realizovať a prevádzkovať  

takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, 

prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.  

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0308/2020/Lo zo 

dňa 03.08.2020 – 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 na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:   

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 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 
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zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 

webovom sídle SPP-D (www.spp-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 100m, 

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 činností 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 strany od obrysu existujúcich plynárenských 

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 byt' 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 

byt' ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, - upozorňujeme, že SPP-D môže pri 

všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú 

obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom  

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona  

o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského    

zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 

§ 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon; 

stavebník je povinný pri realizácií 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 a/alebo ich ochranných  

a/alebo 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 apod., OSOBITNÉ 

PODMIENKY: — žiadne 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD a.s., - vyjadrenie pod číslom 12500/2020/ zo dňa 

29.07.2020 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s., pod č. 6612020900 zo dňa 

28.07.2020 – Dôjde do styku – rešpektovať 1. Existujúce zariadenia sú chránené  
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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. 2. Vyjadrenie stráca 

platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 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 podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak 

zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak 

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

týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 

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

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  

Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551  

4. 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. 5. 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 zrealizovať prekládku SEK. 6. 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 zaradení. 7. V 

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

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

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

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených 

podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. 

o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9.V prípade, že 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 spoločností 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 prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak  

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

základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia  Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od 

podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na 

vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, 

ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. 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. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť' nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje 

geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje 

žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: • Všeobecné 

podmienky ochrany SEK • Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.  
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Všeobecné podmienky ochrany SEK 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/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 sietí v 

zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s. • 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby 

premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je   

oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním 

telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., 

spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe   

sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri 

akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je    

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 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 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na 

možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od 

vyznačenej polohy na povrchu terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v 

miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) • Aby boli odkryté zariadenia riadne 

zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na 

každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia • Zhutnenie zeminy pod káblami pred        

jeho zakrytím (zasypaním) • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na 

telefónne číslo 0800123777 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami   

(z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú 

za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s., pod č. KE-1636/2020 zo dňa 

06.08.2020 – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov – 

vyjadrenie pod číslom 2020/03570-02/B.14-Pol zo dňa 11.08.2020 - Súhlasí s návrhom 

žiadateľa. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia – SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Jesenná 14, 0 80 01 Prešov vyjadrenie pod číslom 

SUCPSK-P0/925(3023)/2020-001 zo dňa 03.08.2020 - S Vami navrhovanými 

úpravami v zmysle predmetnej projektovej dokumentácie pre objekt S0 01 Spevnená 

plocha súhlasíme pri splnení nasledujúcich podmienok: Požadujeme rešpektovať 

existujúcu trasu cesty III/3183 a dodržať súčasné šírkové parametre predmetnej cesty 

v úseku výstavby chodníka pre peších a cyklistického chodníka (navrhovaného v  

rámci projektu „Pečovská Nová Ves - Revitalizácia ulice Ľutinskej"). Stavbu  

navrhnúť tak aby nebolo narušené odvodnenie cesty III/3183. Existujúce vjazdy 

žiadame upraviť v bezprašnej úprave s výškovým napojením na niveletu vozovky 

cesty III/3183. Výstavbu vjazdu žiadame technicky zrealizovať tak, aby sa     

zamedzilo stekaniu povrchovej vody zo susednej nehnuteľnosti na vozovku 

predmetnej cesty alebo naopak. šírka vjazdu môže byt' maximálne 4,0 m, so  

sklopením krytu vjazdu k hrane vozovky predmetnej cesty tak, aby nezasahoval do 

prejazdného profilu vozovky. Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. 

triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu 

Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov (p.   

Tomčufčík č.t. 0915/963372 ), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu 
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pred a po realizácii prác. Počas realizácie stavebných prác požadujeme, aby uvedená 

cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch 

znečistenia, tieto boli okamžite odstránené stavebníkom. Pri stavebných zásahoch a 

realizácií stavebných prác v cestnom telese, ako aj prípadne v ochrannom pásme cesty 

III/3183, je potrebné požiadať o súhlas príslušný cestný správny orgán, ktorým             

je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.  

  

 R o z h o d n u t i e  o  námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 
účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky. 

 

 Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí 

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

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 22.07.2020 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia stavby (novostavba): „Vodozádržné   

opatrenia na ul. Ľutínskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“ na pozemku parc. č. KN-C 

922/1, 922/4, 922/5, 1550/11 a KN-E 491  katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

 Uvedeným dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

bolo začate územne konanie o umiestnení stavby. 

 Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný 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“) oznámila 

oznámením 205/2020-128/Mp-02 zo dňa 23.07.2020, začatie územného konania dotknutým 

organom obvyklou formou a účastníkom konania verejnou vyhláškou (§36 ods. 1 a ods. 4 

stavebného zákona). Súčasne nariadila k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie s 

miestnou obhliadkou na deň 25.08.2020. 

 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, ktoré sa konalo dňa 25.08.2020 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. 
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 Do podkladov rozhodnutia - predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, stanovísk a 

posúdení dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v priebehu      

konania. 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. Parcela KN-C 992/4 vznikla 

oddelením od parcely KN-E 491 a parcela KN-C 922/5 vznikla oddelením od parcely KN-C      

486/3 k.ú. Pečovská Nová Ves. Stavebník preukázal k pozemkom vlastnícke právo respektíve iné 

právo – nájomnú zmluvu.   

 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: JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

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

pod číslom 87342/2020/O zo dňa 12.08.2020 

• OÚ Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom   

OU-SB-OSZP-2020/001946-002 zo dňa 07.08.2020 

• OÚ Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom   

OU-SB-OSZP-2020/002023-002 zo dňa 20.08.2020 

• OÚ Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom   

OU-SB-OSZP-2020/002052-002 zo dňa 26.08.2020 

• SPP-Distribúcia a.s., pod č.  TD/NS/0308/2020/Lo zo dňa 03.08.2020 

• VSD a.s., - vyjadrenie pod číslom 12500/2020/ zo dňa 29.07.2020 

• Slovak Telekom a.s., pod č. 6612020900 zo dňa 28.07.2020 

• Orange Slovensko a.s., pod č. KE-1636/2020 zo dňa 06.08.2020 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 

Prešov – vyjadrenie pod číslom 2020/03570-02/B.14-Pol zo dňa 11.08.2020 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č.             

ORHZ-PO2-2020/001369-003 zo dňa 10.08.2020 

• SÚCPSK, Jesenná 14, 0 80 01 Prešov vyjadrenie pod číslom SUCPSK-

P0/925(3023)/2020-001 zo dňa 03.08.2020 

 Na základe horeuvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je 

uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

 

 



 9 

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. 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 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 205/2020-128/Mp-03  (§ 42 ods. 2 stavebného 

zákona – veľký počet účastníkov konania) 

 

Dotknutým orgánom: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

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

Na vedomie 

10. Obec Červenica pri Sabinove 

11. Obec Pečovská Nová Ves 

12. JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05Spis 

13. Spis 
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