
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Námestie mieru 3,080 Ol Prešov 

Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2021101929-13 
Vybavuje: Ing. Mačo, tel. 051 7082337 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

V Prešove 21.10.2021 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný 
úrad pre cesty 1. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona podľa § 4 ods. l zákona NR SR č . 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 

71/1967 Zb.") vydáva rozhodnutie, ktorým 

povoľuje 

podľa § 62 až § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1967 Zb.), 

stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 
040 O l Košice 

líniovú stavbu ,,1/68 Sabinov preložka cesty" 

stavebné objekty : 

1. O 10-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch 
2. 060-00 Vegetačné úpravy cesty 1/68 
3. 100-00 Preložka cesty 1/68 
4. 10 1-00 Križovatka Sabinov -sever 
5. 102-00 Križovatka Sabinov -Drienica 
6. 103-00 Križovatka Sabinov -Jakubovany 
7. 104-00 Križovatka Sabinov -Orkucany 
8. 105-00 Križovatka Šarišské Michaľany 
9. 106-00 Preložka cesty III/543 006 v križovatke Sabinov - Jakubovany 
10. 107-00 Úprava cesty III/543 O 14 v križovatke Sabinov - Drienica 
11. 108-00 Preložka cesty III/543 O 15 v km 1,4 preložky cesty 1/68 
12. 110-00 Prístupové cesty v katastri obce Pečovská Nová Ves 
13. 111-00 Prístupové cesty v katastri mesta Sabinova Orkucany 
14. 112-00 Prístupové cesty v katastri obce Šarišské Michaľany 
15.201-00 Most cez potok Ginec v km 0,070 preložky cesty 1/68 
16. 202-00 Most cez údolie Krakovského potoka v km 0,850 preložky cesty 1/68 
17.203-00 Most nad preložkou cesty III/543015 v km 1,4 preložky cesty 1/68 
18. 204-00 Most cez údolie Červeného potoka v km 1,950 preložky cesty 1/68 
19. 205-00 Most cez Drienický potok v km 2,350 preložky cesty 1/68 
20. 206-00 Most nad prístupovou cestou v km 3,8 preložky cesty 1/68 
21. 207-00 Most cez údolie potoka Telek v km 4,6 preložky cesty 1/68 
22. 208-00 Most nad prístupovou cestou v km 5.150 preložky cesty 1/68 
23. 209-00 Most cez Jakuboviansky potok a vetvy križovatky v km 5,4 prel.cestyl/68 
24.210-00 Most cez údolie Ketelského potoka v km 6,8 preložky cesty 1/68 
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25.211-00 Most nad prístupovou cestou v km 8,160 preložky cesty 1/68 
26.212-00 Most nad vetvou križovatky Michaľany v km 9,330 preložky cesty 1/68 
27.213-00 Most na prístupovej ceste v križovatke Sabinov - Sever cez potok Ginec 
28.214-00 Most na vetve križovatky Jakubovany cez Jakuboviansky potok 
29.215-00 Most na ceste III/543 006 cez Jakuboviansky potok 
30.216-00 Most v km 0.3 preložky cesty III/543 006 nad prístupovou cestou 
31. 220-00 Zárubný múr vpravo v km 7,8 preložky cesty 1/68 
32.221-00 Zárubný múr vpravo v km 0.8 preložky cesty III/534 006 
33.240-00 Úprava potoka Ginec 
34. 241-00 Úprava Krakovského potoka 
35.242-00 Úprava Červeného potoka 
36. 243-00 Úprava Čierneho potoka a potoka Drienica 
37.244-00 Úprava potoka Telek 
38.245-00 Úprava Jakubovianského potoka 
39.246-00 Úprava Ketelského potoka 
40. 300-00 Protihluková stena vpravo v km 4,5 preložky cesty 1/68 
41. 305-00 Oplotenie PD v km 1.8 
42. 306-00 Úprava oplotenia v km 5,5 preložky cesty 1/68 
43 . 510-00 Cestná kanalizácia 
44. 512-00 Úprava kanalizácie v km 1,9 preložky cesty 1/68 
45. 513-00 Preložka kanalizácie v križovatke Sabinov - Sever 
46.514-00 Preložka kanalizácie v km 2.360 preložky cesty 1/68 
47.520-00 Havarijná nádrž v km 0.3 preložky cesty 1/68 
48.521-00 Úprava vodovodu v križovatke Sabinov - Sever 
49. 522-00 Úprava vodovodu v km 1,0 preložky cesty 1/68 
50. 523-00 Úprava vodovodu v km 2,5 preložky cesty 1/68 
51. 524-00 Preložka vodovodu v km 3.8 preložky cesty 
52. 525-00 Úprava vodovodu v križovatke Šarišské Michaľany 
53.601-00 Preložka VN-22kV prípojky v km 5,180 
54. 602-00 Preložka VN-22kV linky č.526 v km 4,500-5,100 
55.603-00 Preložka VN-22kV prípojky Sanas v km 1,093 
56.605-00 Preložka VN-22kV prípojky v km 0,560 
57. 606-00 Preložka VN-22kV prípojky v km 0,090 
58.607-00 Preložka VN-22kV prípojky Jonatan v km 4,750 
59.608-00 Preložka VN-22kV prípojky pre SOÚ v km 4,462 
60. 609-00 Preložka VN-22kV prípojky pre Orkucany 
61. 620-00 Preložka verejného osvetlenia v km 3,800 
62.621-00 Preložka verejného osvetlenia v križovatke Orkucany 
63.650-00 Preložka telefónneho vedenia v km 2,400 
64.651-00 Preložka telefónneho vedenia v km 1,390 
65.652-00 Preložka telefónneho vedenia v križovatke Orkucany 
66.653-00 Preložka telefónneho vedenia v km 5,750 
67.660-00 Preložka diaľkového kábla v križovatke Orkucany 
68.701-00 Preložka VTL plynovodu v km 1,150 preložky cesty 1/68 
69.702-00 Úprava VTL plynovodu v km 1,450 preložky cesty 1/68 
70. 703-00 Preložka STL plynovodu v križovatke Sabinov - Drienica 
71. 704-00 Preložka VTL plynovodu v km 2,7 preložky cesty 1/68 
72. 705-00 Preložka VTL plynovodu v km 4,5 preložky cesty 1/68 
73.706-00 Ochrana VTL plynovodu v km 6,2 preložky cesty I/68 
74.707-00 Preložka VTL plynovodu v km 7,8 preložky cesty I/68 
75. 708-00 Ochrana VTL plynovodu v km 8,650 preložky cesty I/68 
76. 709-00 Preložka VTL plynovodu v križovatke Šarišské Michaľany 
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Objekty stavby sú umiestnené: 

v katastrálnych územiach: Šarišské Michaľany, Sabinov, Orkucany, Pečovská Nová Ves 
v okrese: Sabinov 
kraj: Prešovský 

Stavba bude umiestnená na parcelách: 

Trvalý záber k. ú. Pečovská Nová Ves 

KNC: 

1086/18, 1086/19, 1086/20, 1086/21, 1086/22, 1086/23, 1086/24, 1087/8, 1087/9, 1106/28, 
1106/29,1106/30,1106/31,1107/49,1107/50,1107/51, 1107/52, 1107/53, 1107/54, 1107/55 
1107/56, 1107/57, 1107/58, 1107/59, 1107/60, 1107/61, 1107/62, 1107/63, 1107/64, 1107/65, 
1107/66, 1107/67, 1107/68, 1107/69, 1107/70, 1107/71, 1107/72, 1107/73, 1107/74, 1108/36, 
1108/37, 1108/38, 1108/39, 1108/40, 1108/41, 1108/42, 1108/43, 1108/45, 1108/46, 1108/47, 
1108/48, 1108/49, 1108/50, 1112/62, 1112/63, 1112/64, 1112/65, 1112/66, 1112/67, 1112/68, 
1112/69,1112/70,1112/71,1112/72,1112/73,1112/74,1112/75, 1112/76, 1112/77, 1112/78, 
1112/79, 1112/80, 1112/81, 1112/82, 1112/83, 1112/84, 1112/85, 1112/86, 1112/88,1114/123, 
1114/124, 1114/125, 1114/126, 1114/96. , 1114/100, 1114/101, 1114/102, 1114/103, 1114/104, 
1114/105, 1114/106, 1114/107, 1114/108, 1114/109, 1114/110, 1114/111, 1114/112, 1114/113, 
1114/114, 1114/115, 1114/116, 1114/117, 1114/118, 1114/119, 1114/120, 1114/121, 1114/122, 
1114/76, 1114/77, 1114/78, 1114/79, 1114/80, 1114/81, 1114/82, 1114/83, 1114/84, 1114/85, 
1114/86, 1114/87, 1114/88', 1114/89, 1114/90, 1114/91, 1114/92, 1114/93, 1114/94, 1114/95, 
1114/98, 1114/99. , 1110/15, 1110/16, 1110/19, 1110/20, 1111/10, 1111/11, 1113/4. 

Dočasný záber k. ú. Pečovská Nová Ves 

KNE : 601/1,602,603, 604, 605, 606/1, 608, 609/1, 609/2, 610, 611 , 612,613, 614/1, 615/1, 
616/1 617/1, 61811,619/1,621, 622/1,622/2,623,624,625,626/1,626/2,627,630, 631/1, 
631/2,634,635,638, 639, 642, 645/1, 645/2, 647, 664/1, 666, 667/2, 667/5,668/1, 668/2, 668/3, 
668/4, 668/5, 668/6, 798, 799, 803, 831/1 

KN C: 1108/5, 1117/76, 1108/6, 1108/8, 1112/13, 1114/97 

Trvalý záber k. ú. Sabinov 

KNC: 

2079/19, 2079/20, 2079/21, 2079/22, 2147/70, 2147/71, 2147/72, 2147/73, 2147/74, 2147/75, 
2147/76, 2147/77, 2147/78, 2147/80, 2169/49, 2169/50, 2169/51, 2169/52, 2169/53, 2169/54, 
2169/55, 2169/56, 2169/57, 2169/58, 2169/59, 2169/60, 2169/61, 2169/62, 2169/63, 2169/64, 
2169/65, 2169/66, 2169/67, 2169/68, 2169/69, 2169/70, 2169/71, 2169/72, 2169/73, 2169/74, 
2169/75,2195/37,2195/38,2195/39,2195/40, 2195/41,2195/42,2195/43,2195/44,2195/45, 
2195/46,2195/47,2195/48,2195/49,2195/50, 2195/51, 2195/52, 2445/196, 2445/197, 2445/198, 
2445/199, 2445/202, 2445/203, 2445/204, 2445/205, 2445/206, 2445/207, 2445/208, 2445/209, 
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2445/210, 2445/211, 2445/212, 2445/213, 2445/214, 2445/215, 2445/216, 2445/217, 2445/218, 
2445/219, 2445/220, 2445/221, 2445/222, 2445/223, 2445/224, 2445/225, 2445/226, 2445/227, 
2445/228, 2445/229, 2445/230, 2445/231, 2445/232, 2445/233, 2445/234, 2445/235, 2445/236, 
2445/237, 2445/238, 2445/239, 2445/240, 2445/241, 2445/242, 2445/243, 2445/244, 2445/245, 
2445/246,2445/247, 2445/248, 2445/249,2445/250,2445/251, 2445/252, 2445/253, 2445/254, 
2445/255, 2445/256, 2445/257, 2445/258, 2445/259, 2445/260, 2445/261, 2445/262, 2445/263, 
2445/264, 2445/265, 2445/266, 2445/267, 2445/268 ,2445/269, 2445/270, 2445/271, 2445/272, 
2445/273, 2445/274, 2445/275, 2445/276, 2445/277, 2445/278, 2445/279, 2445/280, 2445/281, 
2445/282, 2445/283, 2445/284, 2445/285, 2445/286, 2445/287, 2445/288, 2445/289, 2445/290, 
2445/291, 2445/292, 2445/293, 2445/294, 2445/296, 2445/298, 2445/299, 2445/300, 2445/301, 
2445/302, 2445/303, 2445/304, 2445/305, 2555/57, 2555/58, 2555/59, 2555/60, 2555/61, 
2555/62, 2555/63, 2572/45, 2572/46, 2572/47, 2572/48, 2572/49, 2572/50, 2572/51, 2572/52, 
2572/53, 2572/54, 2572/55, 2572/56, 2572/57, 2572/58, 2572/59, 2572/60, 2572/61, 2572/62, 
2572/63, 2572/64, 2572/65, 2572/66, 2572/67, 2572/68, 2572/69, 2572/70, 2572/71, 2572/72, 
2642/100, 2642/101, 2642/102, 2642/103, 2642/104, 2642/105, 2642/106, 2642/107, 2642/108, 
2642/1 09, 2642/110, 2642/111, 2642/112, 2642/113, 2642/114, 2642/115, 2642/116, 2642/117, 
2642/118,2642/119,2642/120,2642/121, 2642/123, 2642/124, 2642/125, 2642/126,2642/127, 
2642/129, 2642/130, 2642/131, 2642/132, 2642/133, 2642/134, 2642/135, 2642/136, 2642/137 .. 
2642/138, 2642/98, 2642/99, 2691/138, 2691/139, 2691/140, 2691/141, 2691/142, 2691/143, 
2691/144, 2691/145, 2691/146, 2691/147, 2691/148, 3341/21, 4056/12, 4056/13, 4056/14, 
4056/15, 4056/16., 2102/13, 2102/14, 2102/15, 2102/16, 2253/17, 2253/18, 2253/19, 2253/20, 
2253/21, 2253/22, 2253/23, 2253/24, 2253/25, 2253/26, 2253/27, 2317/23, 2317/24, 2317/25, 
2317/26, 2317/27, 2317/28, 2317/29, 2317/30, 2317/31, 2317/32, 2317/33, 2317/34, 3341/20, 
3341/22, 3341/23, 3341/24, 3345/17, 3345/18, 3345/19, 3651/4, 4054/5., 2081/16, 2081/17, 
2081/18,2303/19,2303/20,2314/10,2314/11,2314/12, 2315/10, 2315/8, 2315/9, 5157/10, 
5157/9, 5178/2, 5179/5, 5228/73, 5228/74, 5228/75, 5228/76, 2145/56, 2145/57, 2145/58, 
2145/59, 2145/60, 2145/61, 2145/62, 2145/63, 2145/64, 2145/65, 2145/66, 2145/67, 2145/68, 
2145/69,2145170,2145/100,2312/10,2312/11,2312/13, 2316/12,2316/13,2316/14, 2316/15, 
2316/16,5228/46,5228/47. 

Dočasný záber k. Ú. Sabinov 

KNE: 4052, 2100, 2101/2, 2101/1, 2102/1, 2147/4, 2147/2, 2147/1, 2148, 2150, 2151/1, 2158, 
5165/2,2198, 2197/3,2197/2,2197/1,2144, 2143, 2162,2165,2166,5183, 2171,2172,2176, 
2179/2, 2183,2184,2187,2188,2191,2192,2194,2195/1,2288,2287,2290,2294,2295,2296, 
5220/2,2299,2300,2301,3651/1, 2315,2318,2317/1,2317/2,2317/3,2322/2,2331,2332, 
2333, 2334, 2329, 2335, 2390/3, 2336/1, 2336/3, 2381, 2380, 2379, 2378, 2377, 2376,2375, 
2374,2373,2372,2371,2370,2369,2368,2367,2366,2365,2364,2363,2361/1,2361/2,2358, 
2356/1, 2356/3, 2355, 2354, 2445/2, 2445/1, 2446, 2449, 2450, 2453, 2454, 2457, 2461/2, 
2464/2, 2467/2, 2533, 2536, 2531, 2529, 2564, 2567, 2566, 2650, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 
2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2663, 2660, 2664, 2659, 2657, 2665/2, 2670/2, 2673, 2674, 
5233. 5179,2080, 5186,2195/3, 5178, 2145, 5225/7, 5157, 5163/3,2147/3,. 2149,2151/2, 
2098,2157,2154, 2156, 2155, 2142, 2141, 2168,2179/1,2180,2195/2,2291,2293,2316, 
2314/1,2321,2322/1,2454,2537,2528,2621,2656,2671. 

KNC: 4054/1, 4056/3,2081/15,2079/18,2195/3,2195/4,2195/64, 4056/17, 2081/3, 2079/1, 
2145/80,2195/5,5225/2, 5225/3,2445/17,2445/295, 2555/28, 2555/67. 
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Trvalý záber k. ú. Orkucany 

KNC: 

701/13,701/14,701/16,701/17,710/12,710/13,710/14, 710/15, 710/16, 721/38, 721/39, 721/40, 
721/41, 721/42, 721/43, 721/44, 741/35, 741/36, 741/37, 741/38, 741/39, 741/40, 741/41, 
741/42, 741/43, 741/44, 741/45, 741/46, 741/47, 741/48, 741/50, 741/51, 741/52, 741/53, 741/54, 
741/55, 741/56, 741/57, 741/58, 741/59, 741/60, 741/61, 741/62, 741/63, 741/64, 741/65, 
741/66, 741/67, 741/68, 748/210, 748/211, 748/212, 748/213, 748/214, 748/215, 748/216, 
748/217,748/218, 748/219, 748/220, 748/221, 748/222, 748/223, 748/224, 748/225, 748/226, 
748/227, 748/228, 748/229, 748/230, 748/231, 748/232, 748/233, 748/234, 748/235, 748/236, 
748/237, 748/238, 748/239, 748/240, 748/241, 748/242, 748/243, 748/244, 748/245, 748/246, 
748/247, 748/248, 748/249, 748/250, 748/251, 748/252, 748/253, 748/254, 748/255, 748/256, 
748/257, 748/258, 748/259, 748/260, 748/261, 748/262, 748/263, 748/264, 748/265, 748/266, 
748/267, 748/268, 748/269, 748/270, 748/271, 748/272, 748/273, 748/274, 748/275, 748/276, 
748/277, 748/278, 748/279, 748/280, 748/281, 748/282, 748/283, 748/284, 748/285, 748/286, 
748/287, 748/288, 748/289, 748/290, 748/291, 748/292, 748/293, 748/294, 748/295, 748/296, 
748/297, 748/298, 748/299, 748/300, 748/301, 748/302, 748/303, 748/304, 748/305, 748/306, 
748/307,748/308, 748/309, 748/310,748/311,748/312,748/313,748/314, 748/315, 748/316, 
748/317,748/318, 748/319, 748/320, 748/321, 748/322, 748/323, 748/324, 748/325, 748/326, 
748/327, 748/328, 748/329, 748/330, 748/331, 748/332, 748/333, 748/334, 748/335, 748/336, 
748/337, 748/338, 748/339, 748/340, 748/341, 748/342, 748/343, 748/344, 748/345, 748/346, 
748/347, 748/348, 748/349, 748/350, 748/351, 748/352, 748/353, 748/354, 748/355, 748/356, 
748/357, 748/358, 748/359, 748/360, 748/361, 748/362, 748/363, 748/364, 748/365, 748/366, 
748/367, 748/368, 748/369, 748/370, 748/371, 748/372, 748/373, 748/374, 748/375, 748/376, 
748/377, 748/378, 748/379, 748/380, 748/381 , 748/382, 748/383, 748/384, 748/385, 748/386, 
748/387, 748/388, 748/389, 748/390, 748/391, 748/392, 748/393, 748/394, 748/395, 748/396, 
748/397, 748/398, 748/399, 748/400, 748/401, 748/402, 748/403, 748/404, 748/405, 748/406, 
748/407, 748/408, 748/409, 748/410, 748/411, 748/412, 748/413, 748/414, 748/415, 748/416, 
748/417,748/418,748/419,748/420,748/421, 748/422., 722/10, 722/11, 722/12, 735/2, 738/1, 
738/3, 738/4, 739/1, 739/4, 739/5, 739/6., 157/10, 734/4, 734/5, 734/6, 736/1, 736/5, 736/6, 
73617, 737/1, 737/3, 751/6, 753/1, 753/2., 709/11, 709/12, 709/13, 733/14, 733/15, 733/16, 
733/17,733/18,733/19,733/20,812/10,812/11,812/8, 812/9. , 702/12,702/13, 702/15,702/17, 
702/19, 702/22, 714/14, 714/16, 714/17, 714/18, 714/19, 714/20, 714/21, 721/45, 721/46, 721/47, 
721/48, 721/49, 721/50, 721/51, 721/52, 721/53, 721/54, 721/55, 721/56, 721/58, 721/64, 721/65, 
740/19, 740/20, 740/21, 740/22, 740/23, 740/24, 740/25, 740/26, 740/27, 740/28 , 740/29, 
740/30, 740/31, 740/32, 740/33, 740/34, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/39, 740/40, 
740/41, 740/42, 740/43, 740/44, 740/45, 740/46, 740/47, 750/2, 752/4, 752/5, 757/10, 757/11, 
757/4, 757/5, 757/6, 75717, 757/8, 757/9. 

Dočasný záber k. ú. Orkucany 

KNC: 701/15,710/17,710/18,721/57,721/59,721/66, 157/9, 157/7, 157/8,753/3,709/10, 
709/4, 709/5, 709/6, 709/8, 709/9, 702/14, 702/16, 702/18, 702/20, 702/21, 702/24, 714/13, 
714/15, 714/22, 721/60, 721/61, 721/62, 721/63. 157/1, 606, 605, 701/8, 733/1,733/12, 733/13, 
73411, 740/2, 746,812/1." 

5 



KNE: 244/1, 244/200, 246, 253/1, 304/2,305, 308/1, 308/2, 317/2, 318/1, 318/2, 319/2, 
320/2,321/2,322/2,322/4,322/6,474/2, 475/3,475/4,478/3, 478/4,481/2,482/2,486/4,486/5, 
487/2,491/2,492/2,495/2,496/2,499/3,499/4,500/2, 503/2, 504/3, 504/4, 509/3, 510/2,515/3, 
515/4, 516/2, 521/2, 522/2, 529/2, 530/2, 535/2, 536/2, 541/2, 567, 573, 574/2, 575,576/1, 
576/2,577/1,577/2,578, 579,580,581,582,583, 584,585,586,587,588,590/1, 590/2,591/1, 
592/1,593/1, 594/1, 595/1,596/1, 597/1, 599,600/1, 601/1, 602/1, 602/2, 603/1,604/1,605/1, 
606/1, 607/1, 608/1, 608/2, 609/2, 610/2, 611/4, 612/2, 613/2., 1333/2, 1378/8, 1378/9, 926, 
1333/3,915,916,917,918/1,918/2,919,925, 927/1,1330/1,1330/2,1331/1,1332/1,1333/1, 
1341/2, 1344, 1348, 1350/1, 1350/2, 1353/4, 1355, 1357, 1360, 1371, 1378/29. 

Trvalý záber k. ú. Šarišské Michal'any 

KNC: 

579/100, 579/101, 579/102, 579/103, 579/104, 579/105, 579/106, 579/61, 579/62, 579/63, 
579/64, 579/65, 579/66, 579/67, 579/68, 579/69, 579/70, 579/71, 579/72, 579/73, 579/74, 
579/75, 579/76, 579/77, 579/78, 579/79, 579/80, 579/81, 579/82, 579/83, 579/84, 579/85, 
579/86, 579/87, 579/88, 579/89, 579/90, 579/91, 579/92, 579/93, 579/94, 579/95, 579/96, 
579/97, 579/98, 579/99, 580/59, 580/60, 580/61, 580/62,580/63, 580/64, 580/65, 580/66, 
580/67,580/68,580/69,580/70,580/71,580/72,580/73, 580/74, 580/75, 580/76, 580/77, 580/78, 
580/79,580/80, 580/81, 580/82, 580/83, 580/84, 580/85, 580/86, 580/87, 580/88, 580/89, 580/90, 
580/91 , 580/92, 580/93,580/94,580/95,580/96,652/100, 652/101,652/102,652/103,652/104, 
652/105, 652/106, 652/107, 652/108, 652/109, 652/110, 652/111, 652/112, 652/113, 652/114, 
652/115, 652/116, 652/117, 652/118, 652/119, 652/120, 652/121, 652/122, 652/123, 652/124, 
652/125, 652/126, 652/127, 652/128, 652/129, 652/130, 652/83, 652/84, 652/85, 652/86, 652/87, 
652/88, 652/89, 652/90, 652/91, 652/92, 652/93, 652/94, 652/95, 652/96, 652/97, 652/98, 
652/99, 653/100, 653/101, 653/102, 653/103, 653/104, 653/105, 653/106, 653/107, 653/108, 
653/1 09, 653/110, 653/111, 653/112, 653/113, 653/114, 653/115, 653/116, 653/117, 653/118, 
653/119, 653/120, 653/121, 653/122, 653/123, 653/124, 653/125, 653/126, 653/127, 653/128, 
653/129, 653/130, 653/131, 653/132, 653/133, 653/134, 653/135, 653/136, 653/137, 653/138, 
653/139, 653/140, 653/141, 653/142, 653/143, 653/144, 653/145, 653/146, 653/147, 653/148, 
653/149, 653/75, 653/76, 653/78 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 653/84, 653/85, 
653/86, 653/87, 653/88, 653/89, 653/90, 653/91, 653/93, 653/94, 653/95, 653/96, 653/97, 
653/98, 653/99, 655/19, 655/20, 655/21, 655/22, 655/23, 655/24, 655/25, 655/26, 655/27, 
655/28, 655/29, 655/30, 655/31, 655/32, 655/33, 655/34, 655/35, 655/36, 655/37, 
655/38,655/39, 655/40, 655/41, 655/42, 662/3, 662/4, 681/33, 681/34, 681/35, 681/36, 681/37, 
681/38, 681/39, 681/40, 681/41, 681/42, 681/43., 581/10, 581/7, 581/8, 581/9, 611/53, 611/55, 
611/56, 611/57, 611/58, 611/59, 611/60, 611/61, 611/62, 611/63, 611/64, 611/65, 646/33, 
646/34, 646/35, 646/36, 646/37, 646/38, 646/39, 646/40, 646/41, 646/42, 647/25, 647/26, 
647/27,647/28,647/29,647/30,647/31,647/32, 647/33, 647/34, 647/35, 647/36, 647/37, 647/38, 
647/39, 647/40,647/42, 647/43,647/44, 647/45,647/46,647/47,647/48,647/49,649/3,649/4., 
745/4, 611/66, 611/67, 716/5, 716/6, 716/7, 716/8, 716/9,717/12, 717/13, 717/14, 717/15, 
717/16, 717/17, 719/2, 719/3, 719/4, 720/10, 720/8, 720/9, 734/20, 734/21, 734/22, 734/23, 
734/24, 734/25, 734/26, 734/27, 734/28, 734/29, 734/30, 734/31, 734/32, 734/33, 734/34, 
734/35, 734/36, 734/37, 734/38, 734/39, 580/47, 580/48, 580/49, 580/50, 580/51, 580/52, 
580/53,580/54,580/55580/56,580/57,646/29, 646/30,646/31,714/10,714/7,714/8,714/9. 
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Dočasný záber k. ú. Šarišské Michal'any 

KNE: 16612,167/2,168/2, 170/2,171/2,172/3,17214,173/2,174/2,175/2,176,372,373,374, 
375,37611,376/2,411/2,412, 41311,503,525/20,528/4,531/48, 193711, 1941, 1947, 1882, 
1936/1, 1936/2, 188512, 190711, 1907/3, 191011, 191012, 1910/3, 194911, 1880, 1906, 1949/3, 
1884,1883,1908,1909, 1940, 1939, 1938, 1948,1943, 1937/2, 1942, 1964/5 , 1949/4, 1936/3, 
1949/2,1907/2,745/2,1965,1964/9,1907/4,1881,72012, 

KNe: 64712. 

Okresný úrad Prešbv, odbor dopravy v sídle kraja po posúdení predloženej žiadosti a projektovej 
dokumentácie a po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky: 

I. Stavebník je povinný počas prípravy a realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasled. 
rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií: 

l. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ,,1/68 Sabinov, preložka cesty" Č. 6716/2009-167/J u zo 
dňa 20.07.2009, vydalo Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57,08301 Sabinov 
Rozhodnutie Mesta Sabinov Č. 15440/2012- 135/Ju zo dňa 06.06.2012, o predÍžení platnosti 
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Č . 6716/2009-167/Ju zo diía 20.07.2009 
Rozhodnutie Mesta Sabinov Č . 3847/2015-081/Va zo dňa 30.03.2015, o predÍžení platnosti 
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Č. 6716/2009-167/Ju zo di'ía 20.07.2009 
Rozhodnutie Mesta Sabinov Č. 1542/2018-031/Va zo di'ía 05.03.2018, o predÍžení platnosti 
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Č. 6716/2009- 167/Ju zo di'ía 20.07.2009, 

2. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115,080 01 Prešov, č. KPUPO-
2020/6410-11/57954/U1. zo dňa 23.07.2020 

• Stavebník vo veci ďalšieho pokračovania pamiatkového - archeologického výskumu dodrží 
podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov Č. KPUPO-20 19/9507-031280 151 Ul 
zo di'ía ll. apríla 2019. 
• V polohách s lokalizovaným archeologickým potenciálom sa uskutočnia plošné 
archeologické odkryvy v súlade s výsledkami prvej etapy archeologického výskumu a "Projektu 
archeologického výskumu, II. etapa archeologického výskumu, Sabinov okr. Prešov, 1/68 Sabinov, 
pre)ožka cesta", spracovaného AA TERRA ANTIQUA, s. r. o., Bratislava. 

3. vyjadrenie VVS a.s. Košice pod č. 75889/2020/0 zo dňa 14.7.2020 

S vydaním stavebného povolenia pre stavebné objekty SO-514, SO-521, SO-522, SO-523, SO-524 
a SO-525 podľa predloženej PD z hľadiska nami sledovaných záujmov ako správca verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie súhlasíme s podmienkami: 

1. Naša spoločnosť netrvá na realizácii preložky prívodného potrubia oe DN600mm navrhovanej 
v rámci predmetnej stavby ako stavebný objekt "SO 521-00", nakoľko predmetné potrubie 
v súčasnosti nevyužívame. Žiadame preložku oe DN600mm ponechať v rámci PD pre realizáciu 
stavby. Pri začatí stavby bude zvolané rokovanie, kde sa potvrdí jej ďalšie použitie. 

2. Pri realizácii stavby je nutné navrhnúť zariadenie staveniska mimo ochranné pásmo vodných 
zdrojov. 

3. V ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby je nutné na navrhovaných preložkách prívodného 
potrubia oe DN800mm označených ako "SO 522-00" a "SO 523-00" vyprojektovať a aj 
zabezpečiť funkčnosť existujúcej katódovej ochrany. Navrhnutý vodič katodickej ochrany musí 
plniť aj funkciu vyhľadávacieho vodiča. 

4. V ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby žiadame upraviť názvy stavebných objektov tak aby 
obsahovali pojem "preložka", ktorý je terminologicky správny. 

5. V ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby v stavebnom objekte "SO 525-00" je potrebné v oboch 
miestach kríženia navrhovanej preložky navrhnúť na konci každej navrhovanej chráničky 
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armatúrnu šachtu, teda celkovo 2 armatúrne šachty. 
6. Žiadame konkretizovať zodpovednú organizáciu a hlavne funkciu povinnej osoby k opatreniu z 

hydrogeologického posudku "Stavebné organizácie preukázateľne upozorniť na existenciu OP 
vodárenských zdrojov Sabinov 1 a Sabinov II a z toho vyplývajúce riziká i povinnosti pre 
pracovn íkov". 

7. Žiadame V PD žiadame konkretizovať zodpovednú organizáciu investora, hlavne funkciu povinnej 
osoby, termíny kontrol a spôsob archivácie záznamov z kontrol k opatreniu z hydrogeologického 
posudku "Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými produktmi a prav ideI ne 
kontrolovať technický stav stavebných mechanizmov, uprednostniť ekologické mazacie oleje bez 
obsahu zlúčenín chlóru". 

8. Žiadame doložiť situáciu miest výroby betónu, skládok stavebných materiálov a iných hmôt, 
situáciu miest čistenia dopravných prostriedkov a mechanizmov (prípadne ich opráv) k opatreniu z 
hydrogeologického posudku "Odpadové vody z výroby betónu, zo skládok stavebných materiálov 
a iných hmôt, z čistenia dopravných prostriedkov a mechanizmov (prípadne z ich opráv) ako aj iné 
odpadové látky možno vypúšťať len do tokov vyhovujúcich (väčších) prietokov a až po ich 
odsedimentovaní a odolejovaní cez ORL tak, aby sa neprekročili limitné koncentrácie stanovené 
príslušnými predpismi". K týmto konkrétnym zaradeniam staveniska a miestam čistenia 
dopravných prostriedkov žiadame doložiť aj kladný posudok hydrogeológa. 

9. Žiadame konkretizovať zodpovednú organizáciu investora, hlavne funkciu povinnej osoby, termíny 
kontrol a spôsob archivácie záznamov z kontrol k opatreniu z hydrogeologického posudku 
"Kontrolovať dodržiavanie bežnej technologickej a pracovnej disciplíny, dbať aby nedochádzalo 
k únikom pohonných a stavebných hmôt". 

10. Žiadame predložiť vypracovaný projekt monitoringu a konkretizovať zodpovednú organizáciu 
investora, hlavne funkciu povinnej osoby poverenej monitoringom k opatreniu z 
hydrogeologického posudku "Pred realizáciou a počas výstavby preložky cesty 1/68 budú prebiehať 
monitoringy povrchových a podzemných vôd podľa vypracovaného projektu monitoringu". 

ll. Vyššie uvedené podmienky Č . 6-10 žiadame citovať v stavebnom povolení, aby boli prenesené na 
investora stavby. 

12. V ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby žiadame všetky preložky verejných vodovodov 
vyprojektovať tak, aby navrhované liatinové potrubia boli navrhnuté so zámkovými spojmi. 

13. Ďalší stupeň PD pre realizáciu stavby žiadame predložiť VVS, a.s . závodu Prešov ako správcovi 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie predložiť na vyjadrenie. 

4. vyjadrenie OÚ Sabinov OŽP č. OÚ-SB-OSZP-2020/001823-002 zo dňa 23.07.2020 

Predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 
l. so vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR Č. 

371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky 
MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

2. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov ( napr. 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje 
spoločnosť CBR S.r.o., Hollého 29. 083 Ol Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch - extravilán 
obce) 

3. Zhromaždené odpady podľa druhov zabezpečiť pred ich znehodnotením, odcudzením alebo 
iným nežiadúcim účinkom . 

4. Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku tzv. divokých skládok. 
5. Ku kolaudácií stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania 
s jednotlivými druhmi odpadov. 

5. rozhodnutie OÚ Prešov OŽP č. OÚ-PO-OSZP-2020/032596-007 zo dňa 10.11.2020 podľa 
ustanovenia § 16il odst. l vodného zákona 
Navrhovaná činnosť" 1/68 Sabinov, preložka cesty" nie je činnosťou podl'a § 16 ods. 6písm.b 
vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podl'a § 16 ods. 6 písm. b bodov l až 4 vodného 
zákona 
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6. vyjadrenie OÚ Sabinov OŽP Č. OÚ-SB-OSZP-2020/001694-002 zo dňa 20.07.2020 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k predloženej dokumentácií stavby 1/68 
Sabinov, preložka cesty" za predpokladu, že budú splnené naše podmienky: 
l. Podľa § 52 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), vodnými stavbami v rámci plánovanej 
výstavby "I/68 Sabinov. 
preložka cesty" sú stavebné objekty: 
240-00 Úprava potoka Ginec 
241-00 Úprava Krakovského potoka 
242-00 Úprava Červeného potoka 
243-00 Úprava Čierneho potoka a potoka Drienica 
244-00 Úprava potoka Telek 
245-00 Úprava Jakubovianskeho potoka 
246-00 Úprava Ketelského potoka 
510-00 Cestná kanalizácia 
512-00 Úprava kanalizácie v km 1,9 
513-00 Preložka kanalizácie v križovatke Sabinov - sever 
514-00 Preložka kanalizácie v km 2360 
520-00 Havarijná nádrž v km O, l 
521 -OO Úprava vodovodu v križovatke Sabinov - Sever 
522-00 Úprava vodovodu v km 1,0 
523-00 Úprava vodovodu v km 2,5 
524-00 Preložka vodovodu v km 3,8 
525-00 Úprava vodovodu v križovatke Šarišské Michaľany 
Vzhľadom k tomu, že v zmysle §3a ods, 5 zákona 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice a 
rýchlostnej cesty, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych 
stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné 
povolenie. Navrhujeme, aby konanie vo veci povolenia vodných stavieb uskutočnil ten stavebný 
úrad, ktorý uskutoční povoľovací proces pre hlavnú stavbu projektu. 

V zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 16 ods. 5), 
súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku l), sú aj jej súčasti a vyvolané 
úpravy. 

V zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 16 ods. 6), 
súčasťou konania podľa odseku l sú všetky konania, ktoré sú podl'a osobitných predpisov potrebné 
na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v konaní 
podľa odseku l postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú záväznými 
stanoviskami. 

Stavba "I/68 Sabinov, preložka cesty" križuje vodné toky a prechádza ochrannými pásmami 
vodárenských zdrojov Sabinov 1 a Sabinov II. Podľa 1 27 ods. l písm. a) zákona Č. 364/2004 Z.z. o 
vodách, na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom 
území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, t.j. pred vydaním stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu, sa vydáva "súhlas", o ktorý je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej 
správy, ktorým je Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o 
vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku. 

K vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu je potrebné doložiť stanovisko správcu 
verejnej kanalizácie, stanovisko správcu verejného vodovodu a stanovisko správcu vodného toku. 
Krakovský potok je neupravený vodný tok. Žiadame v súčinnosti so správcom vodného toku 
zabezpečiť pod výustným objektom cestnej kanalizácie čistenie koryta a odstraňovanie naplavenín 
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na zabezpečenie nehateného odtoku povrchových vôd. 

Podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, pred podaním návrhu na začatie konania o 
povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja o vydanie rozhodnutia, či ide o 
navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona o vodách. 

Rešpektovať rozhodnutie č. ObÚŽP/2007/0016-06/UI-ŠVS zo dňa 28.9.2007, ktorým boli určené 
ochranné pásma Vodárenských zdrojov Sabinov I. a Sabinov ll. 
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. 

7. súhlas OÚ Sabinov OŽP č. OÚ-SB-OSZP-2021/0000S0-002 zo dňa 24.03.2021 - §27/364 
zákona o vodách 

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka: 
l. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k 
znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V 
prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť 
SIŽP a havarijnému technikovi SVP, š.p., OZ Košice - MVDr. Rastislav Grohol, t.č. 0903 636635 
2. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú 
ochranu na úseku dotknutom výstavbou aje povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. 
povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý zaslať správcovi vodných tokov SVP, 
š.p., OZ Košice na odsúhlasenie. 
3. SVP, š.p. OZ Košice ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov a pobrežných 
pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodnými 
tokmi písomne oznámiť správcovi vodných tokov SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu a 
Bodvy, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailomnaadresumonika.bamhorova@svp.sk 
a košice@svp.sk, minimálne 14 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude 
oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby v dotyku s jeho záujmami. 
4. Ku preberaciemu konaniu žiada SVP, š.p. prizvať ich zástupcu a predložiť mu porealizačné 
výškopisné a polohopisné zameranie mostných objektov s určením staničenia (riečneho kilometra) 
podľa platne kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť SVP, š.p. aj v digitálnej 
podobe (súbor. dgn . dwg). 
5. Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, 
v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody 
vzniknuté užívaním vodných tokov. 
6. V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci 
stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku 
a inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú 
bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, 
splaveninami a ľadom. 
7. Počas výstavby neuskladil0vať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku. 
8. rozhodnutie podľa ustanovenia § 16a odst. 1 vodného zákona č. OÚ-PO-OSZP2-
2020/032596 - 007 zo dňal 0.11.2020 

8. rozhodnutie OÚ Sabinov OSŽP č. OÚ-SB-OSZP-2021/000133-020 zo dňa 4.3.2021 
vydané v zisťovacom konaní 
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé 
zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotnej obce Pečovská Nová Ves, 
Sabinov, Šarišské Michaľany a rozhodol, že navrhované zmena sa nebude posudzovať podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej 
činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému 
znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných 
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štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je mozne Im 
predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie. 
Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na 5 
29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy 
Č . 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali 
očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o 
povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 
zabezpečiť protihavarijnú ochranu vôd počas výstavby navrhovanej činnosti. 
ekologicky zabezpečiť zariadenia staveniska, 
uzavrieť zmluvy s dotknutými organizáciami na likvidáciu tekutých a tuhých odpadov zo zariadenia 
staveniska, prípadne z vlastnej stavby a prevádzky, 
zabezpečiť prostriedky pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade úniku nebezpečných 
látok do povrchových a podzemných vôd a dodržiavať ustanovenia zákona o vodách a jeho 
vykonávacích predpisov. 

9. rozhodnutie OÚ Sabinov OSŽP Č. OÚ-SB-OSZP-20211000211-008 zo dňa 22.4.2021 

Okresný úrad v súlade s § 82 ods. 12 zákona OPaK určuje žiadateľovi bližšie podmienky 
vykonania činnosti na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny: 
1. zásah do vyššie uvedených biotopov bude zrealizovaný vo výmerách deklarovaných 
žiadateľom a na plochách podľa . 
príloh Č . 2 až 4 tohto rozhodnutia (Koordinačné situácie Cl- C3) a na parcelách KN-C, resp. KN-E 
uvedených v prílohe Č. l 
tohto rozhodnutia (Vymedzenie hranice biotopov). 
2. v prípade realizácie zemných prác na trase stavby v hniezdnom období (obdobie od marca 
do konca júla 
kalendárneho roka) je potrebné dotknutú plochu biotopu z dôvodu ochrany hniezdnych druhov 
vtákov viazaných na 
trávne porasty najprv pokosiť . 

Okresný úrad nezodpovedá za prípadný neoprávnený alebo nepovolený zásah do majetku a práv 
iných osôb, spôsobený žiadateľom pri výkone tohto rozhodnutia. 

10. rozhodnutie OÚ Sabinov OSŽP Č. OÚ-SB-OSZP-20211000047-012 zo dňa 5.10.2020 

Podmienky povolenia 

OÚ Sabinov, štátna správa ochrany prírody a krajiny: 
Výrub drevín realizovať v mimo vegetačnom období, Ij . od 1.10 do 31.3. kalendárneho roka. 
Pri realizácii výrubu chrániť ostávajúce porasty mimo lesnej zelene a nezasahovať do nich, resp. 
vchádzať do nich technikou. 
Drevná hmota z výrubu bude spracovaná a odstránená najneskôr do troch týždňov po realizácii 
výrubu. 
SVP, Š.p., OZ Košice: 
Drevná hmota musí byť žiadateľom o výrub, resp. ním povereným zhotoviteľom prác odkúpená za 
dodržania nasledovného postupu: - po označení drevín bude vypracovaný znalecký posudok 
odborne spôsobilou osobou na stanovenie ceny a množstva drevnej hmoty. Na základe 
predloženého znaleckého posudku bude so žiadateľom, resp. zhotoviteľom prác uzatvorená kúpna 
zmluva. Dreviny rastúce na pozemkoch SVP, Š.p., OZ Košice bude možné vyrúbať po zaplatení 
zmluvnej ceny. 
Termín začatia a ukončenia výrubu v dotyku s vodnými tokmi je potrebné oznámiť zástupcovi 
operatívneho správcu tokov - Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice - kontaktná osoba Ing. 
Jozef Bartko, tel. č. 0915 761 687, 
Likvidáciu vyrúbaného krovia ako aj drevného odpadu vzniknutého pri výrube z pozemkov v 
správe SVP, š.p., zabezpečí žiadateľ v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve 
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najneskôr do 14 dni od ukončenia výrubu. 
Práce spojené s výrubom nesmú negatívne ovplyvniť prietočnosť vodných tokov, t.j. z korýt 
vodných tokov a ich pobrežných pozemkov musí byť drevná hmota priebežne odstraňovaná, resp. 
odvážaná napr. na dočasné skládky, ktoré žiadame zriadiť v dostatočnej vzdialenosti od toku (min, 
10,0 m od brehovej čiary tokov), aby v prípade vyšších vodných stavov nedošlo k ich odplaveniu a 
vytvoreniu prekážok v toku . 
Mechanizmy použité na odstraňovanie a odvoz drevnej hmoty musia byť v bezporuchovom stave 
tak, aby nedochádzalo k úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd. 
Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené iným užívatel'om, resp. vlastníkom susedných 
nehnute!'ností nesie žiadate!'. 
Žiadate!' je povinný si zabezpečiť povolenie na vstup na pozemky vo vlastníctve tretích osôb. 
Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona Č. 364/2004 Z.z. o 
vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a 
škody spôsobené užívaním vodných tokov, SSC, Košice- vyjadrenie dané na konaní: 
Drevná hmota z pozemkov vo vlastníctve SR - Slovenské správa ciest zostáva vlastníctvom 
Slovenskej správy ciest. Drevná hmota vo vlastníctve SR - SVP, š.p., bude odovzdaná správcovi -
SVP, š.p. 

11. rozhodnutie Mesta Sabinov č. 28111/2019-46/S0 zo dňa 20.12.2019 

V súlade s § 82 ods, 12 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ("ďalej 
zákon p ochrane krajiny a prírody"') určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny: 

l. Výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja t, j, od l. októbra do 31.marca, výrub 
uskutoční odborne spôsobilá osoba. 

2. Výrub drevín je možné vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti .stavebného povolenia na 
stavbu ,,1/68 Sabinov, preložka cesty" 

3. Pri výrube drevín je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a dodržiavať 
všetky bezpečnostné opatrenia. Žiadate!' zabezpečí, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu 
okolitých drevín. 

4. Za prípadné škody na okolitých pozemkoch a stavbách spôsobené výrubom drevín zodpovedá 
žiadate!'. 

5. Vyrúbanú drevnú hmotu je potrebné z plochy odstrániť tak, aby to bolo v súlade so zákonom Č. 
79/2013 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a okolitý priestor dôsledne 
vyčistiť od zvyškov po výrube. 
Výroková časť B. pôvodného rozhodnutia pojednávajúca povinnosť zrealizovať náhradnú 
výsadbu za vyrúbané dreviny znie: 
"za vyrúbané dreviny a krovité porasty v rozsahu objektu 060-00 Vegetačné úpravy cesty 1/68 -
Náhradnej výsadby , ktorú spracoval DOPRAVOPROJEKT a.s., Prešov pre stavbu : I/68 
Sabinov preložka cesty. Náhradná výsadba sa uskutoční v prvom roku realizácie stavby v tomto 
rozsahu na plochách. 

12. rozhodnutie Mesta Sabinov č. 4205/2020-28/Ce zo dňa 18.11.2020 

Mení sa a nové znenie časti B. znie: 
V súlade s § 480ds. 3 zákon Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ukladá orgán ochrany 
prírody žiadate!'ovi povinnosť uskutočnilI primeranú náhradnú výsadbu drevín v počte 267 ks 
stromov a 250 ks kríkov a krovitých porastov 

1. Náhradná výsadba drevín sa uskutočni na týchto parcelách: 578/76, 631/55,258/3.412/10, 
209/1, 151/1, 1803/01, 1401/9, 389/1, 6301, 623, 623/9, 626/1, 837, 183/3Í 258/1 8, 623/7 k. ú. 
Sabinov. Pozemky sú vo vlastníctve mesta Sabinov. 
2. Dreviny určené na náhradnú výsadbu budú mať mín, výšku 2m s obvodom kmeňa l 5-
20cm. 
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3. Výsadbu a ošetrovanie drevín zabezpečí mesto Sabinov. 
4. Náhradná výsadba bude /realizovaná do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia t. j. do 30.11.2022. 

DoplIluje sa o časť C. : 
V súlade s § 48 ods. l zákona o ochrane prírody ukladá povinnosť zaplatiť finančnú 
náhradu 550 00,00 € do výšky rozdielu spoločenskej hodnoty vyrábaných drevín a hodnoty drevín 
určených na náhradnú výsadbu. 
Finančnú náhradu 550 000,00 € uhraďte v termíne do 30 dní odo dIla nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia na príjmový účet mesta Sabinov vo VÚB a. s, : 
Číslo účtu IBAN: SK0402000000000001629572 BIC: SUBASKBX - Variabilný symbol 
42052020 

13. rozhodnutie Obce Šarišské Michal'any č. 329/2019-28/S0 zo dňa 03.12.2019 

'. V súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ("ďalej len 
zákon") určuje bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny; 
l. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, výrub uskutoční odborne spôsobilá 
osoba 
2. výrub drevín je možné vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 
na stavbu ,,1/68 Sabinov, preložka cesty". 
3. pri výrube drevín je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. Žiadatel' zabezpečí aby pri výrube nedošlo k poškodeniu 
okolitých drevín. 
4. za prípadné škody na okolitých pozemkoch a stavbách spôsobené výrubom drevín 
zodpovedá žiadateľ. 
5. vyrúbanú drevnú hmotu je potrebné z plochy odstrániť tak, aby to bolo v súlade so 
zákonom č. 79/2013 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a okolitý priestor 
dôsledne vyčistiť od zvyškov po výrube. 

14. rozhodnutie Obce Pečovská Nová Ves č. 433/2019-188/Mp-03 zo dňa 03.12.2019 

ukladá žiadateľovi povinnosť zaplatiť finančnú náhradu za vyrúbané dreviny a krovité porasty vo 
výške II 056,50- € (slovom jedenásťtisícpäťdesiatšesť eur a päťdesiat centov), ktorú je potrebné 
uhradiť najneskôr do začiatku stavebných prác na danej stavbe, na účet Obce Pečovská Nová Ves 
vedený v VÚB a.s. Prešov č. ú. IBAN SK51 0200000000000292 0572 VS: 4332019, KS: 0558. 

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej 
len"zákon") určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody krajiny: 
l. výrub drevín sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, výrub uskutoční odborne spôsobilá 
osoba 
2. výrub drevín je možné vykonať až vtedy, keď nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie 
pre stavbu: ,,1/68 Sabinov, preložka cesty" 
3. pri výrube drevín je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
dodržiavať všetky protipožiarne a bezpečnostné opatrenia. Žiadateľ zabezpečí, aby výrubom 
nedošlo k poškodeniu okolitých drevín . 
4. za prípadné škody na okolitých pozemkoch a stavbách spôsobené výrubom drevín 
zodpovedá žiadateľ 
5. vyrúbanú drevnú hmotu je potrebné z plochy odstrániť tak, aby to bolo v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a okolitý priestor 
dôsledne vyčistiť od zvyškov po výrube 
V prípade dôvodov uvedených v § 89 ods. I písm. a) a b) zákona je oprávnený tunajší úrad na 
návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. 
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15. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PLOl-2020/045967-7-ŠT zo dňa 20.11.2020 
dočasné odňatie pôdy v k.ú. Sabinov 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej 
pôdy: 
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu opatreniami proti zaburineniu 
pôdy počas celej doby dočasného odňatia. 
2. Vykonať spätnú rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy podľa projektu v 
bode II. tohto rozhodnutia a to v termíne 12 mesiacov po ukončení stavby, najneskôr do 
12.10.2030. 
3. Zaslať orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresnému úradu Prešov, Pozemkovému 
a lesnému odboru protokol o vykonaní a skončení rekultivácie dočasne odňatej pôdy najneskôr do 
lOdní od skončenia rekultivácie. 

16. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PLOl-2020/045967-8-ŠT zo dňa 20.11.2020 
dočasné odňatie pôdy v k.ú. Pečovská Nová Ves 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej 
pôdy: 
l. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu opatreniami proti zaburineniu 
pôdy počas celej doby dočasného odňatia. 
2. Vykonať spätnú rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy podľa projektu v 
bode ll. tohto rozhodnutia a to v termíne 12 mesiacov po ukončení stavby, najneskôr do 
12.10.2030. 
3. Zaslať orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresnému úradu Prešov, Pozemkovému 
a lesnému odboru protokol o vykonaní a skončení rekultivácie dočasne odňatej pôdy najneskôr do 
10 dni od skončenia rekultivácie, 

17. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PLOl-2020/045967-9-ŠT zo dňa 20.11.2020 
dočasné odňatie pôdy v k.ú. Orkucany 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej 
pôdy: 
l. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu opatreniami proti zaburineniu 
pôdy počas celej doby dočasného odňatia. 
2. Vykonať spätnú rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy podľa projektu v 
bode II. tohto rozhodnutia a to v termíne 12 mesiacov po ukončení stavby, najneskôr do 
12.10.2030. 
3. Zaslať orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresnému úradu Prešov, Pozemkovému 
a lesnému odboru protokol o vykonaní a skončení rekultivácie dočasne odňatej pôdy najneskôr do 
lOdní od skončenia rekultivácie. 

18. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PLOl-2020/045967-6-ŠT zo dňa 20.11.2020 
dočasné odilatie pôdy v k.ú. Šarišské Michaľany 

podľa § 17 ods. 6 písm. c) zákona u k l a d á podmienky na zabezpečenie ochrany 
poľnohospodárskej pôdy: 
l. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu opatreniami proti zaburineniu 
pôdy počas celej doby dočasného odňatia . 

2. Vykonať spätnú rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy podľa projektu v 
bode II. tohto rozhodnutia a to v termíne 12 mesiacov po ukončení stavby, najneskôr do 
12.10.2030. 
3. Zaslať orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresnému úradu Prešov, Pozemkovému 
a lesnému odboru protokol o vykonaní a skončení rekultivácie dočasne odňatej pôdy najneskôr do 
lOdní od skončenia rekultivácie. 

19. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PLOl-2020/045967-2-ŠT zo dňa 20.11.2020 
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trvalé odňatie pôdy v k.ú. Pečovská Nová Ves 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona u k l ä d á podmienky na zabezpečenie ochrany 
poľnohospodárskej pôdy: 
l. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a 
zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, 
schválenej v bode II. tohto rozhodnutia a nenarušovať ucelenosť okolitých honov. 
2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až 
do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 
3. Vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa 
geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie. 
4. Dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití 
vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. zákona o ochrane pôdy. 

20. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PL01-2020/045967-4-ŠT zo dňa 20.11.2020 
trvalé odňatie pôdy v k.ú. Sabinov 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona u k l a d á podmienky na zabezpečenie ochrany 
poľnohospodárskej pôdy. 
1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a 
zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie, na základe bilancie skrývky (turnusového horizontu, 
schválenej v bode H. tohto rozhodnutia a nenarušovať ucelenosť okolitých honov. 
2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až 
do 
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín, 
3. Vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa 
geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie. 
4. Dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití 
vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. zákona o ochrane pôdy. 

21. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PL01-2020/045967-5-ŠT zo dňa 20.11.2020 
trvalé odňatie pôdy v k.ú. Orkucany 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany 
poľnohospodárskej pôdy: 
1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo 
a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, schválenej v bode 11. tohto rozhodnutia a nenarušovať ucelenosť okolitých honov. 
2. Zabezpečí 'základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až 

do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 
3. Vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa 
geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie. 
4. Dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití 
vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. zákona o ochrane pôdy. 

22. rozhodnutie OÚ Prešov PLO č.OÚ-PO-PL01-2020/045967-3-ŠT zo dňa 20.11.2020 
trvalé odňatie pôdy v k.ú. Pečovská Nová Ves 

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona u k l a d á podmienky na zabezpečenie ochrany 
poľnohospodárskej pôdy: 
1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo 
a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia a nenarušovať ucelenosť okolitých honov. 
2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až 
do 
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 
3. Vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa 
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geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie. 
4. Dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použili 
vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. zákona o ochrane pôdy. 

23. vyjadrenie SPP Distribúcia a.s č. TDIPS/0262/2021/Uh zo dňa 28.06.2021 

V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je 
výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, 
spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom 
plynárenského zariadenia, 

SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: spp - distribúcia Servis, s.r.o., so 
sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava, 

stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 
zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Rastislav Kudrik, tel. Č. +421 552425587, e
mail: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk. ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky 
vrátane určenia osoby vykoriávajúcej preložku, 

bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky, 
v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 

povinný uhradiť ten, Kto potrebu preložky vyvolal, 
stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 
v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 4 m na 
každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 20 m na každú stranu jeho osi, 
stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a 
bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia. 
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 byť 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 prevádzkovatel'ov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení, 

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk 
(časť E-služby), 

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 
rozsahu 100 m bezplatne, 
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 Ol, TPP 702 02, 
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Karol Koóš, tel. Č. +421 552425507) vstup na 
stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k 
predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 
TECHNICKÉ PODMIENKY: 
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a 
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vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po 
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadenie, a to výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa 
jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa 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 SPP-O, alebo osoba 
určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom Spp-o, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v 
čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-O, 
stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, 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-O, 
pracovisko Košice,všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou ŠSPP-D, Dohoda o preložke 

plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených "VŠEOBECNÝCH PODMIENOK" a 
"TECHNICKÝCH PODMIENOK" splní namiesto stavebníka SPP-O, 
Pri prepájaní prepojovacích objektov proti koróznej ochrany medzi plynovodmi s materiálu PE a 
oceľ žiadame použiť do zeme kábel CYKY 4x4. 

24. stanovisko spoločnosti SANAS a.s. č. 16/TOV/2021 zo dňa 30.07.2021 

Súhlasíme s realizáciou preložky VN-22kV prípojky podľa technickej dokumentácie. 
SANAS, a.s. ako vlastník energetického rozvodného zariadenia si vyhradzuje právo schválenia 
spôsobu a termínu preložky tohto zariadenia s ohľadom na nepretržitú prevádzku vo výrobnom 
závode SANAS a.s .. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SANAS a.s. nesúhlasí 
s realizáciou preložky. Toto schválenie musí vyť vykonané minimálne 30 dní pred plánovaným 
termínom preložky. 
Použité materiály musia byť podľa štandardov VOS a.s. 

25. vyjadrenie VSD a.s. č.14007/2021 zo dňa 20.08.2021 SO 605-00 

Spredloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s pripomienkou a 
s nasledttiúcimi podmienkami: 
a. Požadujeme doplnenie montážnych tabuliek a profilu pre rozpätia súvisiace s križovatkou s 
cestou (22m, 45m, 62m), 
l. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon Č . 251/2012 Z.z. : 
§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia 
(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho 
trasy. 
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou nemení. 
2. V zmysle zákona o energetike Č . 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť 
VSD 
ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať 

preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. Medzi spoločnosťou VSD a 
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žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady 
súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku. 
3. Žiadatel' je povinný: 

dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju 
odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 

zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j .: 

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí 
Právoplatné stavebné povolenie 

• Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena 
Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 

• Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI) 

vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 
geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená 

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť: 
odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sajedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku 
odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s. 
uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy 

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový 
mzmiering oblasť Prešov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, 
feckanin_ marek@vsdas.sk 
6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú 
obhliadku. 
7. Pri realizácii preložky elektro energetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku 
PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v "Katalógu schválených prvkov a 
výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.", ktorý je zverejnený na našom webovom 
sídle www.vsds.sk. resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor 
Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk. 
8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 
vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 
9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v 
zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri 
realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 
osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. 
10. Križovatky a súbehy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v 
zmysle STN 76 6005. 
I l . Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a 
odborný stavebný dozor. 
12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je 
zodpovedný projektant. 

26. vyjadrenie VSD a.s. č.11738/2021 zo dňa 16.07.2021 SO 601-00, 602-00, 607-00, 608-00 

Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. k PD pre stavebné konanie (list 
č.1l569/2019, zo dňa 25.06.2019), ktorého platnosť bola predÍžená listom č. NPP/6524/2020, zo 
dňa 15.06.2020). 
l. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon Č. 251/2012 Z.z.: 
§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia 
(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho 
trasy. 
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
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Vlastníctvo elektro energetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou nemení. 
2. V zmysle zákona o energetike č . 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD 
ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať 
preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. Medzi spoločnosťou VSD a 
žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady 
súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku. 
3. Žiadateľ je povinný: 

dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju 
odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 

• 
• 

• 
• 

4. 

zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.: 

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí 
Právoplatné stavebné povolenie 
Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena, 
Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 
Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI) 

vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 
geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená 
Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť: 
odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sajedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku 
odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s. 
uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy 

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový 
mzmiering oblasť Prešov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, 
feckanin _ marek@vsdas.sk 
6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby 
technickú obhliadku. 
7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a 
majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v "Katalógu schválených prvkov a 
výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s." , ktorý je zverejnený na našom webovom 
sídle www.vsds.sk. resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s ., úsek Asset manažment, odbor 
Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk. 
8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívatel'mi distribučnej sústavy 
vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 
9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v 
zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri 
realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 
osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. 
10. Križovatky a súbehy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v 
zmysle STN 76 6005. 
11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a 
odborný stavebný dozor. 
12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je 
zodpovedný projektant. 

27. vyjadrenie VSD a.s. č.11739/2021 zo dňa 16.07.2021 SO 603-00 

Spredloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledovným 
odporúčaním a s nasledujúcimi podmienkami: 
1. Odporúčame preveriť fázové vzdialenosti vodičov pri zníženom mechanickom namáhaní, aby 
nedošlo k dotyku vodičov pri vetre .. 
Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. k PD pre stavebné konanie (list 
č . 11577/2019, zo dňa 25.06.2019) ktorého platnosť bola predÍžená (list č .NPP/6525/2020 zo dňa 
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1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.: 
§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia 
(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho 
trasy. 
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou nemení. 
2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť 
VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať 
preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. 
Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii 
preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku. 
3. Žiadateľ je povinný: 

dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju 
odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 

zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j .: 

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí 
Právoplatné stavebné povolenie 
Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena, 
Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 
Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI) 

vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 
geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená 

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť: 
odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sajedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku 
odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s. 
uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy 

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový 
mzmiering oblasť Prešov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, 
feckanin _ marek@vsdas.sk 
6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby 
technickú obhliadku. 
7. Pri realizácii preložky elektro energetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a 
majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v "Katalógu schválených prvkov a 
výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.", ktorý je zverejnený na našom webovom 
sídle www.vsds.sk. resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor 
Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk. 
8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 
vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 
9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v 
zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri 
realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 
osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. 
10. Križovatky a súbehy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v 
zmysle STN 76 6005. 
ll. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a 
odborný stavebný dozor. 
12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je 
zodpovedný projektant. 
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28. vyjadrenie VSD a.s. č.11744/2021 zo dňa 16.07.2021 SO 606-00 

Vyjadrenie 
Spredloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s pripomienkou s 
nasledujúcimi podmienkami: 
1. Upozorňujeme na nesúlad medzi výkresom Profilu a montážnymi tabuľkami - namáhanie vodiča 
v jednom je 60MPA a v druhom 85MPA pri -5+N. Doporučujeme preveriť fázové vzdialenosti 
vodičov. 

Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s . k PD pre stavebné konanie (list č . 

11572/2019, zo dňa 25.06.2019) ktorého platnosť bola predÍžená listom (č. NPP/6528/2020, zo dňa 
15.06.2020). 
1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č . 251/2012 Z.z.: 
§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia 
(l) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie 
niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. 
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou nemení. 
2. V zmysle zákona o energetike č . 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť 
VSD, ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať 
preložky elektro rozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. Medzi spoločnosťou VSD a 
žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady 
súvisiace s preložkou uhrádza žiadatel' o preložku. 
3. Žiadateľ je povinný: 

dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju 
odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 
zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.: 

• Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí 
Právoplatné stavebné povolenie 
Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena 
Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 

• Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI) 

vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 
geodeticky vytýčiť stavbu, podl'a geometrického plánu na vecné bremená 

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť: 
odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sajedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku 
odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s. 
uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy 

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový 
mzmiering oblasť Prešov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, 
feckanin _ marek@vsdas.sk 
6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby 
technickú obhliadku. 
7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a 
majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v "Katalógu schválených prvkov a 
výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.", ktorý je zverejnený na našom webovom 
sídle www.vsds.sk. resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor 
Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk. 
8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívatel'mi distribučnej sústavy 
vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 
9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v 
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zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri 
realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 
osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spol'ahlivej prevádzky el. zariadení. 

10. Križovatky a súbehy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v 
zmysle STN 76 6005. 
ll. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotovite\' stavby 
a odborný stavebný dozor. 
12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovatel'nosť projektovej dokumentácie je 
zodpovedný projektant. 

29. vyjadrenie VSD a.s. č.11745/2021 zo dňa 16.07.2021 SO 609-00 

Spredloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s pripomienkou a 
s nasledujúcimi podmienkami: 
l. Potrebné zosúladiť výkres PozdÍžny profil a montážne tabu\'ky - rozpor 70 a 85MPA a 
odporúčame preveriť fázové vzdialenosti. 
Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. k PD pre stavebné konanie (list č. 
11574/2019, zo dňa 25.06.2019) ktorého platnosť bola predÍžená listom č. NPP/6529/2020, zo diía 
15 .06.2020. 
(l) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho 
trasy. 
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovate\' sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou nemení. 
2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť 
VSD ako vlastník a prevádzkovate\' regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať 
preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. 
Medzi spoločnosťou VSD a žiadate\'om o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii 
preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadate\' o preložku. 
3. Žiadate\' je povinný: 

dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju 
odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 

zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.: 

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí 
Právoplatné stavebné povolenie 
Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena 

• Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 
Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI) 

vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 
geodeticky vytýčiť stavbu, pod\'a geometrického plánu na vecné bremená 

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadate\'a zabezpečiť: 
odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sajedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku 
odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s. 
uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy 

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový 
mzmiering oblasť Prešov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, 
feckanin _ marek@vsdas.sk 
6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby 
technickú obhliadku. 
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7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a 
majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v "Katalógu schválených prvkov a 
výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.", ktorý je zverejnený na našom webovom 
sídle www.vsds.sk. resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor 
Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk. 
8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 
vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 
9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v 
zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri 
realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 
osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. 
10. Križovatky a súbehy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v 
zmysle STN 
11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a 
odborný stavebný dozor. 
12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je 
zodpovedný projektant. 

30. stanovisko SVP š.p. závod Košice č. CS SVP OZ KE 1033/2021/2 zo dňa 23.2.2021 

V rámci realizácie prác žiadame dodržať nasledovné podmienky: 
1. Rozsah objektov, ktoré budú preberané medzi SVP, Š.p., OZ Košice a zhotoviteľom stavby 
bude predmetom osobitného rokovania. 
2. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k 
znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V 
prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť 
okrem SIŽP aj havarijnému technikovi OZ Košice - MVDr. Rastislav Grohol, t. Č . 0903636635 . 
3. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona Č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú 
ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona Č. 712010 Z.z. 
povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie. 
4. SVP, š.p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov a pobrežných 
pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodnými 
tokmi žiadame písomne oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy, kontaktná osoba Ing. 
Monika Bamhorová, e-mailom na adresu Monika.Bamhorova(S>svp.skaKošice(q),svp.sk, 
minimálne 14 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude oprávnený 
predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby v dotyku s našimi záujmami. 
5. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné 

výškopisné a polohopisné zameranie mostných objektov s určením staničenia (riečneho kilometra) 
podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej 
podobe (súbor * .dgn, * .dwg). 

31. stanovisko SVP š.p. závod Košice č. CS SVP OZ KE 4881/2018/2 zo dňa 17.12.2019 
odsúhlasené úpravy vodných tokov a v bode 30 mosty. 

1.,Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu 
podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade 
úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem 
SIŽP aj havarijnému technikovi OZ Košice - MVDr. Rastislav Grohol, t. Č. 0903 636635. 
2. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona Č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodilovú 
ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. 
povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie. 
3. Zahájenie a ukončenie prác oznámiť našej Správe povodia bodrogu a Bodvy v Košiciach, 
kontaktná osoba Ing. Jozef Bartko č.t.0915 761 687 minimálne 14 dní vopred, z dôvodu 
zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky 
počas realizácie stavby. 
4. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné 
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výškopisné a polohopisné zameranie mostných objektov s určením staničenia (riečneho kilometra) 
podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej 
podobe (súbor *.dgn, *.dwg). 

32. vyjadrenie SVC PSK č. SVCPSK-PO/103(202)/2018-001 zo dňa 24.3.2021 

S vydaním stavebného povolenia pre posudzované aktualizované stavebné objekty projektovej 
dokumentácie ,,1/68 SABINOV, PRELOŽKA CESTY" súhlasíme. 
V prípade zásahu do ochranného pásma alebo cestného telesa predmetných ciest je potrebné 
požiadať o výnimku z činnosti v ochrannom pásme ciest príslušný cestný správny orgán, ktorým je 
Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

33. vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Č. VPD 2219000154 zo dňa 8.7.2019 
Spresňujúce podmienky: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii 
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so 
sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovák Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na 
kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom 
denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené 
pracovníkom Slovák Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka. 

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na 
telekomunikačné vedenia v správe Slovák Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa 1 
správcu siete. Dánka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551 

7. V prípade, že Slovák Telekom, a,s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových 
zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 -6 je stavebník povinný 
uhradiť spoločnosti Slovák Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku. 

8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti 
vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka. 

9. Zároveľl upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodulzmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez 
uzavretia dohodylzmluvy nieje možné preložiť TKZlzrealizovať prípojku. 

10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť 
nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. Č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov 
ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky. 

11 . Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona Č. 35l/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znenÍ. 

12. 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. 

13. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si 
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

14. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s . základe objednávky zadanej cez internetovú 
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aplikáciu na stránke: https://www.telekom.skA/viadrenia/ . Vytýčenie bude zrealizované do 
troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo 
tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

15. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s. 

16. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené. 

34. vyjadrenie Dopravného úradu Bratislava č.14803/2020/ROP-002-P/29093 zo dňa 

08.07.2020 

Dopravný úrad vydal pre danú stavbu a použitie stavebných mechanizmov pri jej realizácii výnimku z 
ochranných pásiem Letiska Ražňany č. 3718/2020/ROP-004-V/40942-MI zo dňa 04.02.2020, preto s 
vydaním stavebného povolenia stavby súhlasÍ s podmienkami, ktoré z dôvodu zaistenia požadovanej 
úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky žiada do jeho výrokovej časti zapracovať, a to: 

1) Najvyšší bod stavby, vrátane prejazdného profilu cesty, zvislého dopravného značenia, prípadne 
stožiarov verejného osvetlenia, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v 
riešenom území a maximálny vzrast porastov vysádzaných v rámci sadových úprav, nesmie prekročiť 
výšku 10,0 m od úrovne nivelety cesty v úseku staničenia km cca 0,8 až 4,1 bez predchádzajúceho 
odsúhlasenia Dopravným úradom a v ostatnej časti územia (mimo úseku staničenia km cca 0,8 až 4,1) 
nesmie prekročiť nadmorskú výšku 360,0 m n. m. Bpv (najkritickejšie výškové obmedzenie určené 
ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Ražňany) bez predchádzajúceho odsúhlasenia 
Dopravného úradu. 

2) Najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou (veža, 
tiahlo, maximálny zdvih), nesmie prekročiť výšku 30,0 m od úrovne terénu v úseku staničenia km cca 
0,0 až 5,3 bez predchádzajúceho odsúhlasenia Dopravným úradom a v ostatnej časti územia (mimo 
úseku staničenia km cca 0,0 až 5,3) nesmie prekročiť nadmorskú výšku 360,0 m n.m. Bpv 
(najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Ražňany) 
bez predchádzajúceho odsúhlasenia Dopravného úradu. 

3) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi Letiska Ražňany -
Aeroklub Sabinov, o. z., Letisko Ražňany, 083 25 Sabinov, IČO: 35517042 (ďalej len 
prevádzkovatel' letiska ") minimálne 7 dní vopred začatie stavby s harmonogramom výstavby 
úsekov vrátane použitia stavebných mechanizmov spolu s ich používanými výškami (max. zdvih a 
pod.) a dobou ich použitia (túto informáciu postačí oznámiť elektronicky na adresu 
ochranne.pasma@nsat.sk. v kópii na adresu marek.izarik@nsat.sk - Dopravný úrad a na adresu 
aeroklub@aeroklub-sabinov. com -prevádzkovateľ letiska). 

4) Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu do 7 dní od ukončenia stavby správu s popisom a 
fotodokumentáciou zachytávajúcou pohľad na stavbu, resp. jej úseky spolu so zrealizovanými 
nadzemnými objektami, zariadeniami a pod. v zábere so širším okolím tak, aby bolo možné 
pracovníkmi Dopravného úradu prekontrolovať splnenie podmienky č . 1 {postačí zaslať elektronicky na 
adresu ochranne.pasma@nsat.sk, v kópii na adresu marek. izarik@nsat.skJ. 

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej špeciálným stavebným 
úradom pre cesty L triedy v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou 

DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, divízia Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov. Prípadné 
zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej 
v stavebnom konaní je povinný stavebník včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny 
stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle § 68 zákona Č . 50/1976 
Zb. 
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2. Pri realizácii stavby je nutné dodržať platné technické normy a technologické predpisy, 
ochranu verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou 
a ochranou zdravia pri práci. 

3. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu 
zhotoviteľa v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania. 

4. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou "Stavba povolená" 
s uvedením týchto údajov: 

- názov stavby 
- stavebník (investor) 
- zhotoviteľ stavby 
- zodpovedný stavbyvedúci 
- stavebný dozor 
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia 

5. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

6. Stavebník zabezpečí vyznačenie priestorovej polohy stavby. Pred začatím stavebných prác je 
povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Zemné práce v blízkosti 
podzemných vedení budú vykonávané ručne. 

7. Dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam stavebný úrad 
ukladá podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas strpieť vykonanie prác 
na svojich pozemkoch alebo stavbách. Zároveň je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej 
rušil užívanie susedných pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli 
škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok, alebo stavbu 
do pôvodného stavu. 

8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam 
s obmedzením na dobu nevyhnutnú, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku 
škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde ku 
vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu. 

9. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie všetkých pozemných 
komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k zanášaniu blatom 
a nadmernej prašnosti a tým k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. 

10. Stavebné práce vykonať len na uvedenej stavbe a pozemkoch, ku ktorým má stavebník 
vlastnícky alebo iný právny vzťah, alebo so súhlasom vlastníkov, resp. užívateľova správcov 
sietí a zariadení v danej lokalite. Po ukončení stavebných prác dočasne zabraté pozemky 
stavebník uvedie do pôvodného stavu. Pri terénnych úpravách nebudú vysádzané invázne 
druhy rastlín. 

11. Pri realizácii stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej 
časti oddielu 3 zákona č. 50/1976 Zb., podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Počas realizácie stavby budú použité 
stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov 
predloží stavebník ku kolaudácii. 

12. Zhotoviteľ stavby ako pôvodca alebo držiteľ odpadov je povinný nakladať so vzniknutými 
odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, 
a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Ku kolaudácii stavby pôvodca odpadov predloží 
bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie a doklady o ďalšom nakladaní s odpadmi, ich 
zhodnotení alebo zneškodnení. 

13. Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinný riešiť len v určenom obvode 
staveniska. Počas stavebných prác je zakázané uskladňovať materiál na verejných 
komunikáciách. 
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14. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému 
úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil. 

15. Stavebník zabezpečí vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia 
Krajského pamiatkového úradu Prešov KPUPO-2019/9507-03/28015/ Ul zo dňa 11. apríla 
2019. 

16. Stavebník je povinný v súlade so zákona NR SR Č . 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu dodržať oznamovaciu povinnosť pri akejkoľvek stavebnej činnosti Archeologickému 
ústavu SAV. 

17. Pre činnosť počas výstavby objektov v dotyku s vodnými tokmi je zo strany zhotoviteľa stavby 
potrebné podľa § 3 vyhlášky MŽP SR Č. 384/2005 Z.z. v súlade so zákonom Č . 666/2004 Z.z. 
o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác , ktorý bude 
zaslaný Slovenskému vodohospodárskemu podniku pred zahájením stavby na odsúhlasenie. 

18. Termín realizácie stavby: 36 mesiacov od začatia stavby. Začatie stavby oznámi stavebník 
bezodkladne stavebnému úradu. 

III. Stavebník d'alej zabezpečí: 

1. Stavebný dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor pri vybraných 
činnostiach. 

2. Po skončení stavebných prác stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na 
začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona Č. 50/1976 Zb. a podľa § 17 a § 18 vyhlášky 
MŽP SR Č . 453/2000 o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov. 

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník podľa ustanovenia § 4 a) zákona NR SR Č. 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov. 

V stavebnom konaní boli uplatnené požiadavky dotknutých orgánov a organlzaCll. 
Podmienky uplatnené v stavebnom konaní sú zapracované do podmienok stavebného povolenia. 

V stavebnom konaní podali svoje námietky p. Peter Miščík a Ľubomíra Miščíková rod. 
Marťáková v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Zuzana Karaffová, Námestie slobody 50, 
08301 Sabinov podali dňa 25.06.2021 tieto námietky voči stavebnému konaniu sú: 

NÁMIETKY A PRIPOMIENKY 
k stavebnému konaniu sp. zn.: OU-PO-OCDPK-2020/032937-02 ( prečíslovaný spis OU-PO
OCDPK-2021/001929) podala advokátska kancelária JUDr. Zuzany Karaffovej dňa 25.06.2021. 

Vzhľadom k tomu, že predmetné stavebné konanie sa týka aj pozemkov vo vlastníctve p. Miščíka 
a p. Miščíkovej a to najmä parcela registra C KN parc. Č. 714/3, katastrálne územie Orkucany, 
mesto Sabinov, okres Sabinov, evidovaná na LV Č. 968 v tejto súvislosti vznášame námietky a 
pripomienky k stavebnému konaniu stavby ,,1/68 Sabinov, preložka cesty" vedenej na OÚ Prešov, 
sp. zn.: OU-PO-OCDPK-2020/032937-02. (prečíslovaný spis OÚ-PO-OCDPK-2021/001929) 
Nesúhlasíme so stavbou ,,1/68 Sabinov, preložka cesty" na pozemkoch katastrálne územie Šarišské 
Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves, najmä v úseku Orkucany. 
Navrhujeme, aby Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii ako 
vecne miestne príslušný správny orgán návrh navrhovateľa zamietol a to v súlade s ust. § 37 ods. 4 
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a § 38 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. 
Alternatívne navrhujeme, aby Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii ako vecne miestne príslušný správny orgán konanie zastavil a to z dôvodu, že od času 
podania návrhu - žiadosti do dnešného dňa neboli predložené požadované doklady navrhovateľom 
- žiadateľom. 

Kľúčovým ustanovením garantujúcim hmotnoprávnu ochranu vlastníckeho práva je § 58 ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. ("Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k 
pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po 
právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. "), pričom v tomto konaní stavebník 
nepreukázal do dnešného dňa a ani nevie preukázať vyššie uvedené a teda vlastnícke alebo iné 
právo k pozemkom. 
Máme za to, že v predmetnom konaní sme účastníkmi konania, a to vzhľadom k tomu, že naše 
vlastnícke právo k nášmu pozemku, nehnuteľnostiam ako aj k susedným pozemkom bude 
rozhodnutím priamo dotknuté. 
podľa ust. § 59 ods. 1 písm. b) zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. 
" Účastníkmi stavebného konania sú: ". osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k 
týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. 
Nahliadnutím na úradnú tabuľu sme zistili, že je vedené stavebné konanie na stavbu ,,1/68 
Sabinov, preložka cesty" na pozemkoch katastrálne územie Šarišské Michaľany, Orkucany, 
Sabinov, Pečovská Nová Ves. 
S predmetnou stavbou nesúhlasíme, predmetnou stavbou budú dotknuté naše práva, predmetnou 
stavbou bude obmedzené naše vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ako účastníci konania 
považujeme predmetnú stavbu za neoprávnený alebo neprimeraný zásah do našich práv, vzhľadom 
k tomu, že predmetnou stavbou nebude dodržané ochranné pásmo od našej nehnuteľnosti a to 
najmä záhadný domček súp. č. 323 postavený na par. č. 714/25, evidovaný na LV č. 968, 
katastrálne územie Orkucany, obec Sabinov, okres Sabinov. 
Na základe žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 26.03. 2009, mesto Sabinov ako príslušný 
stavebný úrad rozhodnutím - stavebným povolením zo dňa 21.04.2009 sp. zn. 2798/2009-76/Ju 
rozhodol tak, že povoľuje stavbu "záhradný domček" na pozemku parc. č. 714/3 k.ú. Orkucany. Na 
základe právoplatného stavebného povolenia bola stavba zrealizovaná a Kolaudačným 

rozhodnutím zo dňa 05.01.2017 sp. zn. 28358/2016-460/Va mesto Sabinov ako príslušný stavebný 
úrad povolil užívanie predmetnej stavby "záhradný domček" na trvalé užívanie. V zmysle 
Oznámenia o určení súpisného čísla zo dňa 02.02.2017 mesto Sabinov určilo, že možno našu 
stavbu užívať na účely bývania. Predmetný záhradný domček aj takto užívame, bývame v ňom 
celoročne. Zároveň predmetný záhradný domček užívajú aj naše deti a ich maloleté deti - naše 
vnúčatá. 

Dôkaz: LV - v prílohe 
stavebné povolenie - v prílohe kolaudačné rozhodnutie - v prílohe Oznámenie o určení súpisného 
čísla - v prílohe 
Stavebníka - žiadateľa Slovenskú správu ciest sme požiadali o preložku cesty - zmenu projektovej 
dokumentácie - dodržanie ochranného pásma, pričom stavebník nám nevyhovel. Stavebníka sme 
písomne žiadali o zodpovedanie otázok týkajúcich sa výstavby cesty - spôsob realizácie atď, no do 
dnešného dňa nám stavebník nedal žiadnu odpoveď na naše otázky. Z vyjadrení stavebníka 
vyplýva, že stavebník nemá povinnosť "chrániť a odškodňovať záhradný domček". Stavebník nám 
do dnešného dňa nezodpovedal na otázku akým spôsobom nás chce odškodniť, vzhľadom k tomu, 
že podľa PD bude sa stavba umiestňuje cca 1 Om od nášho domu. 
Dôkaz; výzva - v prílohe 
Poukazujeme na to, že predmetnou stavbou dôjde k nútenému obmedzeniu nášho vlastníckeho 
práva. Do nášho vlastníckeho práva sa nielen že zasiahne realizáciou stavby, ale stavbou ako 
takou, keďže predmetnou stavbou nebudeme môcť pokojne a nerušene užívať naše nehnuteľnosti. 
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Máme za to, že v tomto prípade sme v postavení znevýhodnených vlastníkov, keďže, podľa 
stavebníka naše vlastnícke právo nepodlieha ochrane ani nároku na odškodnenie. 

Poukazujeme na to, že de iure zostanú všetky oprávnenia nás ako znevýhodnených vlastníkov 
pozemkov nedotknuté - de iure môžeme svoje nehnuteľnosti naďalej držať, užívať, brať z nich 
plody a úžitky a nakladať s nimi. Z povahy veci však vyplýva, že de facto sa obsah nášho 
vlastníckeho práva v dôsledku výstavby cesty radikálne mení, keďže oprávnenia, ktoré sú 
integrálnou a definičnou súčasťou vlastníckeho práva, budeme môcť realizovať iba v miere, v akej 
to vzhľadom na výstavbu a prípadne užívanie cesty bude reálne možné. 
Vydanie stavebného povolenia ako nevyhnutný predpoklad pre zásah do oprávnení vlastníka totiž 
pri zvýhodnených vlastníkoch podlieha preukázaniu zo strany stavebníka, že disponuje 
vlastníckym či iným právom k danému pozemku, zatiaľ čo pri znevýhodnených vlastníkoch, ako 
nás vlastníkov susediacich pozemkov sa takáto podmienka nevyhnutne nevyžaduje, preto s nami 
stavebník odmieta komunikovať. 
Inými slovami, po vydaní stavebného povolenia budeme síce my, ako znevýhodnení vlastníci de 
iure naďalej vlastníkmi so všetkými oprávneniami, ale obsah nášho vlastníckeho práva bude mať 
prinajmenšom v časti len iluzórnu a nie reálnu podobu. Parafrázujúc rozhodnutie ústavného súdu v 
konaní Plo ÚS 37/99, výkon vlastníckeho práva znevýhodnených vlastníkov sa tým redukuje len 
na "mať majetok" a nezahŕňa aj "užívať majetok a brať z neho plody a úžitky". Takýto stav je 
podľa nášho názoru za hranicou ústavne prípustného, pretože predstavuje "teoretickú a iluzórnu, 
nie konkrétnu a účinnú" ochranu vlastníckeho práva. 
Poukazujeme na to, že predovšetkým dôjde k zásahu do nášho vlastníckeho práva garantovaného 
Ústavou Slovenskej republiky v či. 20, ked'že sme vlastníkom susednej stavby. Uvedené vyplýva z 
priložených dokladov - listov vlastníctva. 
Zároveň budeme priamo dotknutí na svojich právach na priaznivé životné prostredie v zmysle čl. 
46 ods. 1 Ústavy SR a práva na súkromie v zmysle či. 19 Ústavy SR. 
Svoje postavenie účastníka konania ďalej odvodzujeme z toho, že stavebným povolením vo vyššie 
uvedenom konaní budeme priamo dotknutí vo svojom práve na súkromie v zmysle ustanovení čl. 8 
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyhlásený v zbierke zákonov 
oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb., ďalej aj "Európsky 
Dohovor"). V zmysle uvedeného článku "Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a 
rodinného života, obydlia a korešpondencie." V judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva je 
zjavná tendencia rozširovať ochranu súkromného a rodinného života aj na ochranu pred priamymi 
a bezprostrednými účinkami emisií rôzneho druhu, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravé životné 
prostredie osôb. Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých kauzách (napr. López Ostrá vs. 
Španielsko, Séria A, 1993) konštatoval, že závažné znečistenie životného prostredia môže narušiť 
blahobyt jednotlivca a brániť v užívaní obydlia, a v dôsledku toho narušiť súkromný a rodinný 
život. V zmysle interpretácie súdu môže článok 8 zahŕňať aj nepriame zasahovanie, nevyhnutné 
dôsledky opatrení, ktoré vôbec nie sú namierené proti jednotlivcom. Napríklad značný hluk môže 
bezpochyby mať vplyv na fyzickú pohodu jednotlivca a zasahovať do jeho súkromného života, 
môže tak zbaviť jednotlivca možnosti radovať sa zo svojho obydlia. Tým dochádza k porušeniu 
práva na ochranu súkromia podľa či. 8 Dohovoru, hoci nemusí ani hroziť vážne ohrozenie zdravia. 
Máme za to, že predmetnou stavbou staviteľ nebude vedieť garantovať ochranu verejných záujmov 
a to najmä ochranu našich životov, nášho zdravia a životného prostredia. 

Taktiež je potrebné sa zaoberať a príslušný stavebný úrad sa musí vysporiadať aj vecným 
bremenom evidovaným na LV č. 968 - právo prechodu peši a prejazd motorovými vozidlami cez 
pozemky C KN 714/13, C KN 714/19, E KN 1331/1, E KN 1332/1 k pozemku 714/3 v náš 
prospech ako vlastníkov pozemku parcela C KN 714/3, pričom poukazujeme na to, že sa jedná a 
jedinú prístupovú cestu k pozemku. 
Poukazujeme aj na skutočnosť, že územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby stratilo 
platnosť, pričom o predÍžení platnosti nebolo právoplatne rozhodnuté. 
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Na základe vyššie uvedeného žiadame, aby sa príslušný úrad našimi námietkami zaoberal, naše 
námietky pri svojom rozhodovaní zohľadnil a predmetného konanie zastavil, prípadne žiadosť 
zamietol. 

Cestný správny orgán sa vznesenými pripomienkami a námietkami zaoberal a predkladá k nim 
svoje stanovisko: 

k pripomienke - či ste účastníkmi konania 

Pripomienka je akceptovaná. 

k pripomienke - nedodržané zákonom stanovené ochranné pásmo 

Pripomienka zamietnutá. 

k pripomienke - protihlukové opatrenia 

Pripomienka akceptovaná. 

k pri po mienke - neriešená prístupová cesta 

Pripomienka akceptovaná, je riešená v PD. 

k pripomienke platného ÚR 

Pripomienka zamietnutá. 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. záväzné aj pre právnych nástupcov 
konania. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ - Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, Košice podal dňa 
04.06.2020 listom č. 6817/2020/6351/12518 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre vyššie 
uvedenú stavbu a stavebné objekty v katastrálnych územiach Šarišské Michaľany, Orkucany, 
Sabinov, Pečovská Nová Ves. 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny 
stavebný úrad pre cesty 1. triedy oznámil verejnou vyhláškou č. OU-PO-OCDPK-2020/032937-02 
zo dňa 29.06.2020 začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom 
štátnej správy, samosprávy a dotknutým organizáciám. 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade 
s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej 
žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 

27.07.2020 (pondelok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných účastníkov na OÚ Prešov, Projektová 
dokumentácia spíňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Počas lehoty oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou boli doručené stanoviská 
orgánov a organizácií, ktoré sú zapracované v rozhodnutí. 
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Počas ústneho prerokovania bol stavebník vyzvaný zo strany špeciálneho stavebného úradu na 
doplnenie podania o tieto doklady: 

doklady, ktorými stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo má k pozemku iné 
právo podľa § 139 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov (stavebný zákon) (právoplatné rozhodnutia o vyvlastnení, kúpne 
zmluvy, .. . ) 

- súhlas orgánu štátnej vodnej správy v súlade s § 27 odst-1 písm. a) zákona č . 364/2004 Z.z. 
o vodách 

- rozhodnutie, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 odst.6 písm. b) zákona o vodách 

Správne konanie o vydanie stavebného povolenia bolo prerušené rozhodnutím Č. OÚ-PO
OCDPK-2020/032937-02 zo dňa 11.08.2020. Požadované doklady boli doplnené zo strany SSC 
podaním zo dňa 19.08.2021. 

V stavebnom konaní podali svoje námietky dňa 25.06.2021 p. Peter Miščík a Ľubomíra 
Miščíková rod. Marťáková v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Zuzana Karaffová, 
Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov. Vzhľadom k tomu, že predmetné stavebné konanie sa týka 
aj pozemkov vo vlastníctve p. Miščíka a p. Miščíkovej a to najmä parcela registra C KN parc. Č. 
714/3, katastrálne územie Orkucany, mesto Sabinov, okres Sabinov, evidovaná na LV Č. 968 v 
tejto súvislosti vznášame námietky a pripomienky k stavebnému konaniu stavby ,,1/68 Sabinov, 
preložka cesty" vedenej na OÚ Prešov, sp. zn.: OU-PO-OCDPK-2020/032937-02. ( prečíslovaný 
spis OÚ-PO-OCDPK-2021/001929) 

"Navrhujeme, aby Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii ako 
vecne miestne príslušný správny orgán návrh navrhovateľa zamietol a to v súlade s ust. § 37 ods. 4 
a § 38 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Č. 50/1976 Zb. " 

Pripomienku neakceptujeme. Tunajší úrad má za to, že § 37 ods. 4 a § 38 zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa týkajú územného 
konania. Tunajší úrad je špeciálnym stavebným úradom, ktorý sa riadi ustanoveniami pre stavebné 
konanie, t.j. nie je úradom, ktorý vydáva územné rozhodnutie a postupuje v zmysle vyššie 
citovaných paragrafov. 

"Alternatívne navrhujeme, aby Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii ako vecne miestne príslušný správny orgán konanie zastavil a to z dôvodu, že od času 
podania návrhu - žiadosti do dnešného dňa neboli predložené požadované doklady navrhovateľom 
- žiadateľom. " 

Pripomienku neakceptujeme. K vyššie vznesenej pripomienke tunajší úrad uvádza, že v tom 
čase žiadateľovi plynula lehota na doplnenie podania a podanie doplnil, preto vyššie uvedenú 
pripomienku neakceptujeme. 

"Kľúčovým ustanovením garantujúcim hmotnoprávnu ochranu vlastníckeho práva je § 58 ods. 2 
zákona Č. 50/1976 Zb. ("Stavebník musí preukázat: že je vlastníkom pozemku alebo že má k 
pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po 
právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. 'J, pričom v tomto konaní stavebník 
nepreukázal do dnešného dňa a ani nevie preukázať vyššie uvedené a teda vlastnícke alebo iné 
právo k pozemkom. " 
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Pripomienku neakceptujeme. V čase podania pripomienky bolo konanie prerušené a žiadateľ 
bol vyzvaný na doplnenie podania - dokladovanie vlastníckych práv k pozemkom v zmysle § 58 
ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, 
ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 

"Máme za to, že v predmetnom konaní sme účastníkmi konania, a to vzhľadom k tomu, že naše 
vlastnícke právo k nášmu pozemku, nehnuteľnostiam ako aj k susedným pozemkom bude 
rozhodnutím priamo dotknuté. H 

Stavebný úrad pripomienku akceptuje. Tunajší úrad p. Miščíkovi neodoprel postavenie účastníka 
konania. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií začal stavebné 
konanie v zmysle § 61 odsA verejnou vyhláškou. 

"S predmetnou stavbou nesúhlasíme, predmetnou stavbou budú dotknuté naše práva, predmetnou 
stavbou bude obmedzené naše vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ako účastníci konania 
považujeme predmetnú stavbu za neoprávnený alebo neprimeraný zásah do našich práv, vzhľadom 
k tomu, že predmetnou stavbou nebude dodržané ochranné pásmo od našej nehnuteľnosti a to 
najmä záhadný domček súp. č. 323 postavený na par. č. 714/25, evidovaný na LV č. 968, 
katastrálne územie Orkucany, obec Sabinov, okres Sabinov. H 

Tunajší úrad pripomienku neakceptuje. Smerové vedenie trasy bolo navrhnuté v zmysle platnej 
územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov v rokoch 1996 - 2009, kde trasa cesty viedla 
bližšie k Vašej nehnuteľnosti a územie bolo definované v zmysle ÚPN mesta Sabinov ako plocha 
vzrastlej zelene, lesy, sprievodná zeleň, park. Smerové vedenie trasy preložky cesty I/68 už v roku 
2008 Mesto Sabinov prevzalo a zapracovalo do svojho územného plánu podľa projektovej 
dokumentácie na územné rozhodnutie, ktorú mala spracovanú Slovenská správa ciest, Miletičova 
19, Bratislava. V Zmenách a doplnkov ÚP, ktoré Mesto Sabinov obstaralo v roku 2008 a boli 
schválené v 07/2009, bolo trasovanie preložky mierne odklonené od pôvodného riešenia (posun 
ďalej od hranice Vašej nehnuteľnosti). Máme za to, že v čase vydania stavebného povolenia na 
V áš záhradný domček bolo jednoznačne definované a zakreslené v územnom pláne trasovanie 
preložky cesty 1/68. 

"Stavebníka - žiadateľa Slovenskú správu ciest sme požiadali o preložku cesty - zmenu projektovej 
dokumentácie - dodržanie ochranného pásma, pričom stavebník nám nevyhovel. Stavebníka sme 
písomne žiadali o zodpovedanie otázok týkajúcich sa výstavby cesty - spôsob realizácie atd; no do 
dnešného dňa nám stavebník nedal žiadnu odpoveď na naše otázky. Z vyjadrení stavebníka 
vyplýva, že stavebník nemá povinnosť" chrániť a odškodňovať záhradný domček". Stavebník nám 
do dnešného dňa nezodpovedal na otázku akým spôsobom nás chce odškodnit: vzhľadom k tomu, 
že podľa PD bude sa stavba umiestňuje cca 10m od nášho domu. H 

Tunajší úrad námietku neakceptuje. Námietka mala byť uplatnená v zmysle § 39a zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
v územnom konaní. Máme za to, že ochranné pásma ciest sa vytvárajú na ochranu ciest a nie na 
ochranu objektov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ciest. Za odškodnenie je potrebné považovať, že 
stavebník doplnil v PD protihlukovú stenu v predmetnom úseku. 

"Máme za to, že predmetnou stavbou staviteľ nebude vedieť garantovať ochranu verejných 
záujmov a to najmä ochranu našich životov, nášho zdravia a životného prostredia. H 
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Tunajší úrad pripomienku akceptuje. Investor doplnil v PD protihlukovú stenu v predmetnom 
úseku. 

"Taktiež je potrebné sa zaoberať a príslušný stavebný úrad sa musí vysporiadať aj vecným 
bremenom evidovaným na LV Č. 968 - právo prechodu peši a prejazd motorovými vozidlami cez 
pozemky C KN 714/13, C KN 714/19, E KN 1331/1, E KN 1332/1 kpozemku 714/3 v náš prospech 
ako vlastníkov pozemku parcela C KN 714/3, pričom poukazujeme na to, že sa jedná a jedinú 
prístupovú cestu k pozemku. " 

Túto pripomienku tunajší úrad neakceptuje. Na parcelu Č. 714/3 v rámci vyvlastňovacieho 
konania Č. OU-PO-OVBP2-2020/7622/53323/ŠSS-BP v zmysle zákona č 282/2015 Z.z. podľa §13 
ods. 1 bolo dočasne obmedzené vlastnícke právo. Zároveň PD upravuje existujúcu prístupovú 
cestu k nehnuteľnosti, čím nedôjde k zamedzeniu prístupu na pozemok. Prístup k pozemkom 
rozdelených stavbou bude umožnený po komunikáciách v rámci jestvujúceho komunikačného 
systému mesta Sabinov a miestnej časti Orkucany, po navrhovanej preložke cesty III/5436 
riešenej v objekte 106-00 Preložka cesty III/543 006 (3174) v križovatke Sabinov - Jakubovany 
ako aj po prístupových komunikáciách a poľných cestách riešených v objekte 111-00 Prístupové 
cesty v katastri mesta Sabinova Orkucany. 

"Poukazujeme aj na skutočnost; že územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby stratilo 
platnost: pričom o predížení platnosti nebolo právoplatne rozhodnuté." 

Túto námietku tunajší úrad zamieta. V čase podania žiadosti o stavebné povolenie územné 
rozhodnutie bolo právoplatné. 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preverení 
skutočnosti sa s námietkami a pripomienkami vysporiadal takto : akceptované pripomienky 
investor zapracoval do PD, ostatné pripomienky tunajší úrad zamieta ako neopodstatnené. 

Uskutočnením stavby ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva 
a právom chránené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), záväzné aj pre právnych nástupcov 
konania. 

Poučenie: 

Podľa ustanovenia § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru Č. 2,08001 Prešov. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

Jan s 
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Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mesto 
Sabinov a obce Pečovská Nová Ves, Šarišské Michaľany, aby predmetnú verejnú vyhlášku 
vyvesili na úradnej tabuli mesta (obce) na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, 
žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: 
odtlačok pečiatky, podpis 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. SSC, IVSC , Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 
2. Mesto Sabinov, v zastúpení primátorom mesta, Námestie 

Dátum zvesenia: 
odtlačok pečiatky, podpis 

3. Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves 
4. Obec Šarišské Michal'any, Kpt. Nálepku 42/18, 082 22 Šarišské Michaľany 
5. DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia Prešov, Jarková 28,08001 Prešov 
6. Peter MišČík,17.novembra 74,08301 Sabinov 
7. verejnou vyhláškou ostatní účastníci 

Na vedomie dotknuté orgány: 

1. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 
01 Sabinov 

2. KR PZ KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
3. KR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 O 1 Prešov 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
5. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
6. VVS a. s., závod Prešov, Kúpeľná 081 51 Prešov 
7. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31,04291 Košice 
8. SPP -distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 
9. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
10. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
11. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,08001 Prešov 
12. SÚC PSK Jesenná 14, 080 01 Prešov 
13. SANAS, a. s. Holého 37, 083 01 Sabinov 
14. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Námestie mieru č.3, Prešov 
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