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. 424/2020-181/Mp-03

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 14.01.2021

STAVEBNÉ

POVOLENIE

-verejná vyhláškapodľa § 61 ods. 4 a § 69 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042
48 Košice, v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom: Katarínou Maliňakovou, podala dňa
21.10.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu pod názvom: Skládka
štrkov, drvy a piesku-HS Sabinov“ na pozemku parc. č. C-KN 1112/2 katastrálne územie
Pečovská Nová Ves. K stavbe bolo obcou Pečovská Nová Ves vydané územné rozhodnutie pod
č. j. 288/2020-119/Mp-03 zo dňa 03.09.2020.
Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovalo v uskutočnenom stavebnom konaní
predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania, po jej preskúmaní
podľa § 62 stavebného zákona a po úplnom doplnení v y d á v a

stavebné povolenie
ktorým podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje
stavbu :
„Skládka štrkov, drvy a piesku-HS Sabinov“
na pozemku parc. č. C-KN 1112/2 katastrálne územie Pečovská Nová Ves.
v rozsahu stavby:
SO 01 Spevnená plocha a vjazd - Šírka vjazdu spájajúce-ho existujúce parkovisko a spevnenú
plochu skládky je 6,0m, dĺžka 30,85m. Prístup k skládke je možný existujúcim vjazdom z
miestnej obslužnej komunikácie cez areál investora. Vozovka spevnenej plochy skládky je
navrhnutá so železobetónovým krytom, vjazd so štrkodrvinovým krytom, ktorý je možné v
budúcnosti nahradiť betónom. Okrajové obruby spevnenej plochy skládky sa vybudujú z
obrubníkov prierezu 100/200 zalícovanými s povrchom žel.-bet. krytu – zároveň budú slúžiť ako
stratené debnenie pri betonáži.
Odvodnenie Zrážková voda bude odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky k okrajom
spevnenej plochy a vjazdu. Vzhľadom na uskladňovaný materiál – štrk, piesok – nie je nutné
zachytávanie splavenín do kanalizácie kvôli ochrane podložia. Pre odvodnenie zemnej pláne a
ochranu 6 vozoviek pred premŕzaním sú navrhnuté postranné vsakovacie trativody v jednotnej
hĺbke 1,20m pod krytom vozoviek, spád trativodu je totožný so spádom priľahlej vozovky.
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SO 02 Skládka štrkov, drvy a piesku - Jednotlivé kóje sa budú skladať z nasledujúcich dielcov:
- priamy kus v tvare obráteného T, ktorý bude tvoriť železobetónovú nosnú stenu vyrobený z
betónu triedy C 40/50-XC4, XF1, XA1,rozmerov 2300x1500 a výšky 2500 mm, počet kusov-22
- priamy kus v tvare obráteného L, ktorý bude tvoriť železobetónovú nosnú stenu vyrobený z
betónu triedy C 40/50-XC4, XF1, XA1, rozmerov 1350x1500 a výšky 2500 mm, počet kusov-4
- skosený kus , ktorý bude tvoriť železobetónovú nosnú stenu vyrobený z betónu triedy C 40/50XC4, XF1, XA1, rozmerov 2300x1500 a výšky 2500 m, počet kusov-2
- rohový kus vonkajší, ktorý bude tvoriť železobetónovú nosnú stenu, atypického pôdorysného
rozmeru, výšky 2500 mm, vyrobený z betónu triedy C 40/50-XC4, XF1, XA1, počet kusov-4
- rohový kus vnútorný, ktorý bude tvoriť železobetónovú nosnú stenu, atypického
pôdorysného rozmeru, výšky 2500 mm, vyrobený z betónu triedy C 40/50-XC4, XF1, xa1,
počet kusov-4
charakter stavby: stavba trvalá
termín na dokončenie stavby: do 31.12.2024
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. K umiestneniu stavby bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby a
využívaní územia č.j. 288/2020-119/Mp-03 zo dňa 03.09.2020.
2. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky – zhotoviteľom, výber zhotoviteľa sa uskutoční
výberovým konaním. Stavebník v zmysle § 66 ods. 4 písmeno h) stavebného zákona je
povinný oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení
výberového konania podľa § 62 ods.1 písmeno d).
3. Navrhovaná stavba „Skládka štrkov, drvy a piesku-HS Sabinov“ bude uskutočnená podľa
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia overenej stavebným úradom v
stavebnom konaní, ktorú vypracoval Enviroline s.r.o. - Ing. Ladislav Hnidiak,
Františkánska 5, 040 01 Košice.
4. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu
životného prostredia podľa osobitných predpisov. Pri stavbe musia byť dodržané
ustanovenia § 48 - 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie
stavieb a príslušné STN, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i ods. 5
stavebného zákona), všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, certifikáty a
prehlásenia o zhode použitých materiálov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v
zmysle § 46d stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). Stavebník
predloží stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti stavebného
povolenia.
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8. Stavebník je povinný stavbu označiť tabuľou so základnými údajmi o stavbe (názov
stavby, termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov správneho orgánu, ktorý
stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia) a dodávateľovi stavby, umiestniť ju
na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby /§
66 ods.3 písmeno j) stavebného zákona/.
9. Podľa § 75 ods.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť
vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a
kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
10. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou
na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka.
11. Staveniskové zariadenia nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi,
prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru. Ak
účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke
len vo vymedzenom čase.
12. Využitie susedných pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré nie sú vo
vlastníctve stavebníka sa zakazuje (je možné iba na základe Zmluvy o nájme resp. inej
zmluvy); využitie pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré sú vo vlastníctve
Obce Pečovská Nová Ves(verejné priestranstvo) je viazané na osobitné povolenie vydané
príslušným úradom. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí chrániť pred poškodením.
13. Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno a), musí byť zabezpečené pred vstupom
cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj
úplným ohradením.
14. Stavenisko, v zmysle § 43i ods.3 písmeno b), musí byť označené ako stavenisko s
uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno d), musí umožňovať bezpečné uloženie
stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska.
16. Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno e), musí umožňovať bezpečný pohyb osôb
vykonávajúcich stavebné práce a v zmysle § 43i ods. 3 písmeno f), musí mať zabezpečený
odvoz a likvidáciu odpadu.
17. Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno g), musí mať vybavenie potrebné na
vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce.
18. Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno h), musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby
bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana
životného prostredia podľa osobitných predpisov.
19. Stavebník stavby musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na
použitie na stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie
stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia,
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie (§ 43f stavebného zákona).
20. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79
stavebného zákona), ku ktorému stavebník predloží porealizačné zameranie inžinierskych
sietí, geometrický plán stavby, projekt skutočného vyhotovenia opečiatkovaný
zhotoviteľom a projektantom. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať
atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a aproximačných nariadení vlády SR o
určených výrobkoch a podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch),
doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z. z.,
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ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o
spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, súpis prípadných
nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a doklady o splnení
podmienok tohto stavebného povolenia a územného rozhodnutia.
21. Stavebník v zmysle § 66 ods. 3 písmeno h) stavebného zákona je povinný oznámiť
stavebnému úradu začatie stavby.
22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len
na základe kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby
aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok.
23. Pred zahájením výkopových prác stavebník zabezpečí zameranie a vytýčenie jestvujúcich
podzemných vedení v mieste stavby. Pri realizácii prác dodržať podmienky IS STN 73
6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
24. Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov:
 Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov – vyjadrenie pod číslom /2020/1 zo dňa 16.01.2020 - S
technickým riešením stavby súhlasíme bez pripomienok.
 Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SBOSZP-2020/001097-002 zo dňa 13.03.2020 - Stavbu je možné realizovať a
prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a
znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd.
 Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SBOSZP-2020/000799-002 zo dňa 19.02.2020 – 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.
Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SBOSZP-2020/000809-002 zo dňa 21.02.2020 - 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 Krajský pamiatkový úrad Prešov, stanovisko č.
KPUPO-2019/16114-02/52180/Ul zo dňa 02.07.2019 - Stavebník je povinný v
zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 128 zákona č. 50/1976 Zb. oznámiť každý
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD a.s., - vyjadrenie pod číslom 3547/2020/ zo
dňa 03.03.2020 a 12088/2019 zo dňa 25.06.2019
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Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/EX/3238/2019/Ka zo
dňa 01.07.2019
Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s., pod č. 6611917311 zo dňa
20.06.2019 – Nedôjde do styku
Rešpektovať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s., pod č. KE-1396/2020 zo dňa
23.07.2019 – 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.

R o z h o d n u t i e o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
Účastníci konania v uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky
k vydaniu stavebného povolenia.
Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v
odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

O d ô v o d n e n i e:
Stavebník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042
48 Košice, v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom: Katarínou Maliňakovou, podala dňa
21.10.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu pod názvom: Skládka
štrkov, drvy a piesku-HS Sabinov“ na pozemku parc. č. C-KN 1112/2 katastrálne územie
Pečovská Nová Ves. K stavbe bolo obcou Pečovská Nová Ves vydané územné rozhodnutie pod č.
j. 288/2020-119/Mp-03 zo dňa 03.09.2020.
Dňom podania žiadosti, bolo v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) začaté
stavebné konanie vo veci povolenia stavby podľa § 60 stavebného zákona. Po preskúmaní
predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad oznámením č.j. 424/2020181/Mp-02 zo dňa 28.10.2020 v súlade s § 61 ods. 1, § 61 ods. 4 a § 61 ods. 6 stavebného zákona
oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – stavba
s veľkým počtom účastníkov konania) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne,
obvyklou formou. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. V súlade s § 61 ods. 3
stavebného zákona stavebný úrad určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté. Zároveň v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v
územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potreboval na posúdenie dlhší čas, predĺžil by stavebný úrad na
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote
neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves
dňa 28.10.2020 a zvesené dňa 12.11.2020 a na stránke www.slovensko.sk.
Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že ak sa niektorý z účastníkov konania nechá
zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc. Zároveň poučil účastníkov konania,
kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým
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počtom účastníkov konania, všetkým účastníkom konania bolo oznámenie o začatí stavebného
konania doručené verejnou vyhláškou a na vedomie bolo zaslané stavebníkovi. Rovnakým
spôsobom im bude doručené aj stavebné povolenie. Dotknutým orgánom bolo oznámenie
doručené osobitne, obvyklým spôsobom a mali možnosť sa k nemu vyjadriť, stavebné povolenie
im bude zaslané na vedomie.
Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného
povolenia. Ostatné dotknuté orgány po doručení oznámenia o začatí stavebného konania v
stanovenej lehote nedoložili nové stanoviská, ani nepožiadali o predĺženie lehoty na doloženie
svojich stanovísk. Stavebný úrad preto v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá, že
dotknuté orgány so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a
požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre
realizáciu stavby. Splnenie týchto podmienok je stavebník povinný dokladovať pri kolaudačnom
konaní.
Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti v stavebnom konaní podľa § 62
stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č.
532/2002 Z. z.“) a po prerokovaní žiadosti v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so
známymi účastníkmi konania zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú
ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na
realizáciu uvedenej stavby.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia. Všetky stavebné práce a súvisiace činnosti na povoľovaných stavebných objektov je
stavebník povinný realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom
konaní.
Stavba svojim umiestnením, vzhľadom, usporiadaním a účelom nezhorší obytné a životné
prostredie nad mieru prípustnú zákonom. Predložená projektová dokumentácia je v súlade so
schváleným územným plánom obce Pečovská Nová Ves a v súlade s funkčným využitím územia
podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie.
Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a
všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a je vypracovaná odborne spôsobilým
projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné stanoviská, doklady a
posúdenia:
 PD stavby – Enviroline s.r.o. - Ing. Ladislav Hnidiak, Františkánska 5, 040 01 Košice
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov – vyjadrenie
pod číslom /2020/1 zo dňa 16.01.2020
 OÚ Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom
OU-SB-OSZP-2020/001097-002 zo dňa 13.03.2020
 OÚ Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom
OU-SB-OSZP-2020/000799-002 zo dňa 19.02.2020
 OÚ Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom
OU-SB-OSZP-2020/000809-002 zo dňa 21.02.2020
 Krajský pamiatkový úrad PO, KPUPO-2019/16114-02/52180/Ul zo dňa 02.07.2019
 SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/EX/3238/2019/Ka zo dňa 01.07.2019
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 MV SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb Prešov,
vyjadrenie pod číslom CPPO-OTS-2019/000007-721 zo dňa 08.07.2019
 Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku Prešov, stanovisko pod číslom
ASMdpV-49-739/2019 zo dňa 23.07.019
 Obvodný banský úrad v Košiciach, stanovisko pod č.679-1543/2019 zo dňa 9.7.2019
 VSD a.s., - vyjadrenie pod číslom 3547/2020/ zo dňa 03.03.2020 a 12088/2019 zo
dňa 25.06.2019
 Slovak Telekom a.s., pod č. 6611917311 zo dňa 20.06.2019
 Orange Slovensko a.s., pod č. KE-1396/2020 zo dňa 23.07.2019
Na základe horeuvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie:
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, za deň
doručenia tohto oznámenia sa považuje 15-ty deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia (§ 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov) na
úradnej tabuli Obce Pečovská Nová Ves a na internetovej stránke Obce Pečovská Nová Ves .
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Pečovská Nová Ves, 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
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona s
prihliadnutím na § 18 ods. a § 26 ods. 1 správneho poriadku – stavba s veľkým počtom účastníkov
konania, neznámi účastníci konania) – k oznámeniu stavebného povolenia č.: 424/2020-181/Mp-03 zo dňa
14.01.2021

Na vedomie:
1. Obec Pečovská Nová Ves
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
3. Enviroline s.r.o. - Ing. Ladislav Hnidiak, Františkánska 5, 040 01 Košice
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. 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
14. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK
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