
 1 

Obec  Červenica  pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 206/2021-159/Mp-03                                        V Pečovskej Novej Vsi, dňa 18.11.2021 

 

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 

V e r e j n á    v y h l á š k a 

podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov 
 

  

          Navrhovateľ: Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 

56 Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 10.08.2021 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : „Pečovská Nová Ves- IBV, ul. Mlynská“ na 

pozemku parc. č. KN-C 1049/1; 1049/2; 1049/3; 1049/4; 1049/6; 1082/3; 1082/4; 275/2 a 

KN-E 274/1  katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

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

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala v uskutočnenom územnom konaní podľa 

§ 35 a § 36 stavebného zákona predložený návrh s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania 

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

a § 38 stavebného zákona a na základe výsledkov ústneho pojednávania konaného dňa 

22.09.2021 

 

v y d á v a 

podľa § 39 a § 39a) stavebného zákona 

 

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

pre stavbu: 

„Pečovská Nová Ves- IBV, ul. Mlynská“ 

na pozemku parc. č. KN-C 1049/1; 1049/2; 1049/3; 1049/4; 1049/6; 1082/3; 1082/4; 275/2 

a KN-E 274/1 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

 

v rozsahu stavby: 

VN prípojka 22 kV: 
 Trasa VN prípojky pre projektovanú novú transformačnú stanicu je vedená od 

existujúceho vzdušného vedenia VN linky V-545(skupinová VN prípojka) z podperného bodu 

VN545_PB13_23 , po jeho výmene, káblovým nadzemným vedením na projektovaný 

podperný bod ozn. VN545_PB13_23.1, ktorý bude osadený na pozemku C-KN parc.č.1049. 

Existujúci podperný bod vedenia VN 545 je osadený na pozemku E-KN274/1. Na podpernom 

bode VN545_PB13_23.1 je prechod z nadzemného vedenia na podzemné bez prerušenia kábla. 

Od tohto podperného bodu je káblové vedenie VN prípojky 22 kV uložené v zemi.  
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PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV: 
 Z pozemku parcely C-KN parc. č. 1082/4 a 275/2 je potrebné vyčleniť časť pozemku o 

výmere cca 20,4 m2 pre zriadenie novej blokovej transformačnej stanice a priestoru potrebného 

na manipuláciu. 
 

NN vedenie – nové : 
 Trasa káblových NN rozvodov pre novú IBV v lokalite ul. Mlynská od novej 

transformačnej stanice je vedená po pozemkoch C- KN parc. č. 1049/1; 1049/2; 1049/3; 1049/4; 

1049/6; 1082/3; 1082/4; 275/2 a končí v rozpojovacej a istiacej skrini R4/ SR6-2/5. Kábel 

projektovaného NN vedenia bude uložený v zemi - chodníku pripravovanej miestnej 

komunikácie. 

 V trase káblového NN rozvodu budú osadené rozpojovacie a istiace skrine na 

pozemkoch C-KN parc.č. 1082/4, z ktorých budú napojené jednotlivé rodinné domy a bytové 

domy danej lokality na odber elektrickej energie. 

 Z projektovanej transformačnej stanice sa zrealizuje prepoj na existujúce nadzemné NN 

vedenie ul. Mlynskej. Trasa tohto prepoja bude po pozemkoch C-KN parc.č. 1082/4, 1082/3 a 

275/2. Káble budú uložené v zemi. 
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 1049/1; 1049/2; 1049/3; 

1049/4; 1049/6; 1082/3; 1082/4; 275/2 a KN-E 274/1 katastrálne územie Pečovská Nová 

Ves, tak ako je to zakreslené v koordinačnej situácii stavby, spracovateľ: Ing. Vladimír 

Adamčák – EL.V.A., 082 13 Demjata 280.  

2. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a 

telekomunikačných sietí. 

3. Pri vypracovaní PD stavby pre stavebné povolenie je nutné dodržať ustanovenia vyhlášky 

č.532/2002, ktorou sa upravujú všeobecné technické požiadavky na stavbu, príslušné STN 

a súvisiace predpisy pre navrhovanie stavieb, vzťahujúce sa na navrhované stavebné 

konštrukcie, časti a technické zariadenia. 

4. Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia ich zapracovaním do projektu stavby pre stavebné povolenie a 

stanoviskami dotknutých orgánov k PD pre stavebné konanie. 

5. Navrhovateľ je povinný splniť podmienky samostatných rozhodnutí, ktoré vydali dotknuté 

orgány a ktoré súvisia s navrhovanou stavbou. Navrhovateľ najneskôr pri kolaudačnom 

konaní doloží záväzné stanovisko príslušného správneho orgánu, v ktorom bude uvedené, 

či podmienky rozhodnutia vydaného správnym orgánom boli splnené. 

6. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť spracovaná 

minimálne v podrobnosti podľa § 9 a § 13 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, pričom jej neopomenuteľnou súčasťou musí byť 

aj projekt organizácie výstavby. V POV je potrebné vyznačiť aj dopravné trasy pre odvoz 

stavebnej sutiny a trasy pre prísun materiálu na stavenisko. 

7. V prípade, že navrhovateľ bude meniť stavebné objekty (polohové osadenie) je povinný v 

zmysle § 41 stavebného zákona požiadať o zmenu vydaného územného rozhodnutia. 

8. Stavebník je povinný dôsledne oddeliť priestor staveniska od verejných priestorov tak, aby 

boli dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä 

vyhlášku č. 147/2013 Z.z. a dbať na ochranu zdravia osôb nielen na stavenisku, ale aj na 

ochranu zdravia osôb pohybujúcich sa jeho tesnej blízkosti. 

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

vzťahujúce sa ku stavbe. 

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

osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 
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11. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

12. Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov: 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  – vyjadrenie pod číslom 89942/2021/O zo dňa 27.08.2021. S 

technickým riešením predloženej PD stavby a s vydaním územného a stavebného 

povolenia súhlasíme s podmienkami : 1. Pri umiestnení trafostanice PS 01 žiadame 

rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu PVC DN10Ornm a verejnej kanalizácie 

PVC DN300mm v správe nášho závodu, ktoré je 1,5m na obidve strany od vonkajšieho 

okraja potrubia pri priemere do 500 mm vrátane v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002 Z. 

z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V 

pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie 

alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k 

verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich 

technický stav, vysádzat' trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 

2. Pri uložení VN kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným a 

kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov kolmo na os 

vodovodného a kanalizačného potrubia s uložením kábla do chráničky a to v celom 

rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie.  

3. Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej 

dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, teda nebola 

upresnená trasa vodovodu alebo kanalizácie, naša spoločnosť neručí za informáciu o 

situovaní verejného vodovodu a kanalizácie, čo je v súlade so Stavebným zákonom č. 

50/1979 Z.z. 4. Presné v čenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky 

zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke 

je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým 

podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. 

tel. 051/7572421.  

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

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

OSZP-2020/001075-002 zo dňa 01.04.2021 – Chceme stavebníka upozornit' na 

skutočnosť, že: - v prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce 

dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 

zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po 

právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať 

príslušnú obec. - výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v 

mimovegetačnom období.  

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

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

OSZP-2020/000900-002 zo dňa 27.02.2021 – Z hľadiska ochrany vodných pomerov 

súhlasíme s vydaním územného a následne stavebného povolenia len za predpokladu 

dodržania nasledujúcich podmienok: 1. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať 

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

pripadne povrchových vôd. 2. Trafostanica musí vyhovovať súčasnej platnej 

legislatíve aby jej prevádzkou nedošlo k ohrozeniu prípadu znečisteniu podzemných 

vôd. 

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

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

OSZP-2020/001246-002 zo dňa 16.04.2020 – Po preštudovaní predloženej 

projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru 

stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní 
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nasledujúcich podmienok: 1. So vznikajúcim 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 d'alších súvisiacich 

predpisov. 2. Odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi pod ľa 

zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.  

 Rešpektovať podmienky stanoviska SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0574/2021/Lo zo 

dňa 25.08.2021 – SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona 

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

predpisov (d'alej len „Zákon o energetike"): - SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia 

na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím 

vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadat' 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 zabezpečiť prístupnost' plynárenských zariadení počas 

realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

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

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožnit' zástupcovi 

SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení, stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 

SPP-D www.spp-distribucia.sk (čast' E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením 

plánovaných prác. V prfpade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' 

podl'a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, stavebník 

je povinný realizovat' zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu nízkotlakého (d'alej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (d'alej ako „STL") 

plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d'alej ako „VTL") 

plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne 

ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnost'ou, za dodržania STN 

73 3050, a to pokial' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, - pred 

realizáciou akýchkol'vek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spósobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) obnažit' plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddelitel'nou prílohou tohto stanoviska, - v prípade, ak zemné práce 

vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL 

plynovodu nie je možné realizovat' výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne 

kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predloz'it' SPP-D realizačnú 

projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie 

takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných 

kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovat' pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: 

jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
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zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly 

bude zaznamenaný do stavebného denn íka, - prístup k akýmkolvek technologickým 

zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na 

tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D, - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté 

plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a híbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 

byt' ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť 

k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, - upozorňujeme, že SPP-D môže 

pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú 

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

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o 

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

môže dôjst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podl'a § 284 a § 285, 

prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, - stavebník je 

povinný prí realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v 

Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel 

pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovat' a 

zohl'adnit' existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných 

vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržat' minimálne odstupové 

vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, - v zmysle § 79 Zákona o energetike 

stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a distribučnej siete v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení vykonávat' činnosti ako ani umiestnovať stavby, kontrolné šachty, 

trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

prevádzkovatel'a distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení 

umiestňovať stavby, OSOBITNÉ PODMIENKY: — žiadne, 

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

vyjadrenie pod číslom 2020/02154-02/B.14-Pol zo dňa 02.03.2020- Súhlasí s návrhom 

žiadateľa. 

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

PO2-2020/001048-004 zo dňa 21.02.2020 – súhlasí bez pripomienok. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD a.s., - vyjadrenie pod číslom 976/2020/ zo dňa 

22.01.2020 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s., pod č. 6612124953 zo dňa 

19.08.2021 – Dôjde do styku - Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 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. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo 

vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v 

prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak 

si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je 

povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so 

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

pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' 

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

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 4. V 

zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
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stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 

ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky 

telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je 

možné preložit' zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti 

vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu a zriad'ovania stavebných 

dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 

prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V prípade ak na Vami 

definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet', 

ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné 

zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je 

porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z 

akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je 

povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 

prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, 

a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. 

rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 

žiadatel'a na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto 

zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia  Vytýčenie bude 

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená 

osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržat' pri svojej činnosti aj 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadatel' 

môže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 

konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak 

plánuje napojit' nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, 

je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku. 14. 

Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k 

vyjadreniu: • Všeobecné podmienky ochrany SEK • Situačný výkres obsahujúci záujmové 

územie žiadatel'a. Všeobecné podmienky ochrany SEK 1. V prípade, že zámer stavebníka, 

pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 

konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: • Ochranu alebo 

preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom,a.s. •Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby 

premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený 

vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej 

prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 

055/7292632, 053/4411177 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac 

zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnost'ou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými 

môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky 

objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:• Pred začatím zemných prác 

vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, •Preukázatel'né 
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oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené • 

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 

30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek 

ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 

polohy zariadenia • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) • 

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 • 

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, že počas 

výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so 

súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. 

objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, 

(www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú 

úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s., pod č. KE-0639/2020 zo dňa 

07.04.2020 – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 

  Rešpektovať podmienky vyjadrenia - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej  Číslo: 

45751/2021/SŽDD/124874 zo dňa  10.11.2021. MDV SR súhlasí s umiestnením 

predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre vykonanie činností v OPD a OD a následné 

užívanie stavby určuje tieto podmienky: 1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou 

dokumentáciou, vypracovanou projektantom, Ing. Vladimír Adamčák – EL.V.A., 082 13 

Demjata 280, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. Prípadné 

zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 2. 

Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa. 3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom 

spôsobených prevádzkou dráhy. 4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a 

protipožiarnym predpisom. 5. Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím 

prác v OPD a OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné 

vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto 

vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom 

prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené. 6. 

Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc 

Slovenskej republiky (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území. 7. 

Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, 

uvedených v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy pod č. 

25733/2021/O230-5 zo dňa 15.06.2021. 8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy 

do primerane pôvodného stavu. 9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a 

OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani 

neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený 

prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 10. Pri uskutočňovaní stavebných prác je 

stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý 

vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11. Toto stanovisko 

nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. 12. Záväzné 

stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania. 
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 Rešpektovať podmienky stanoviska ŽSR GENERÁLNE RIADITEESTVO Odbor expertízy 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, č. 25733/2021/O230-5 zo dňa 15.06.2021 - Po 

oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi, nemáme námietky k umiestneniu 

a realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním stavebného povolenia 

pre uvedenú stavbu za týchto podmienok: 1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní 

predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom 

získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo Košice a Správy majetku ŽSR Bratislava), 

pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: - riešiť pri styku v 

záujmovom území(súbeh, križovanie) ochranu podzemných káblových vedení(DOK, TK) 

v správe ŽSR — Oblastné riaditeľstvo Košice, SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať 

ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľne prístupné) - 

chráničku(v žkm 42,053)zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v 

súlade PD - realizáciou nesmie byť narušený priechodový prierez, voľný schodný a 

manipulačný priestor - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich 

zamestnancov(dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 

( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.), investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný 

za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru 

možného ohrozenia žel. Prevádzkou - stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám 

STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy, 2. Stavebník 

preukáže „iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle 

vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j. /2a.15/1507/2020/OSM KE 

zo dňa 9.07.2020). 3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení 

ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a vykoná potrebné opatrenia 

na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom 

pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov 

podzemných vedení. Počas realizácie stavebných prác, ktoré majú vplyv na prevádzku žel. 

trate - musí byť na základe objednávky predloženej zhotoviteľom, zabezpečený technický 

dozor príslušných zložiek ŽSR - OR Košice. 4. Stavebník pred začatím prác prerokuje 

technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) 

a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčik, tel. č. 0903 

478 781) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok 

prác aj na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice. 5. Stavebník je povinný realizovať stavbu 

a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka. 6. Stavebník 

je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala 

dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a 

nenarušila stabilitu železničného telesa. 7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad 

vzniknutý v rámci stavby, požadujeme skladovať mimo pozemku v správe ŽSR. Po 

skončení prác uviesť pozemok do predošlého stavu, resp. do stavu zodpovedajúcemu účelu 

alebo využívaniu nehnuteľnosti. 8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby 

vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. 9. ŽSR 

nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane 

kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) 

spôsobené železničnou prevádzkou. 10. Ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku 

ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. 11. Po ukončení prác stavby v miestach styku 

so zariadeniami dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, 

SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. 

12.Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR — OR Košice, Sekcii ŽTS 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň 

žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 

Bratislava, č. SPFS91384/2021/740-003; SPFZ145472/2021 zo dňa 20.10.2021 
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R o z h o d n u t i e  o pripomienkach účastníkov konania: 
Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne námietky a 

pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. 

  

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

stavby platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto 

lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím alebo 

bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty alebo ak sa začalo s 

využívaním územia na určený účel. 

 Stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zákona, upozorňuje účastníkov 

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

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

O d ô v o d n e n i e: 

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

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 10.08.2021 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : „Pečovská Nová Ves- IBV, ul. Mlynská“ na 

pozemku parc. č. KN-C 1049/1; 1049/2; 1049/3; 1049/4; 1049/6; 1082/3; 1082/4; 275/2 a KN-

E 274/1  katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

 Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, bolo na 

stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby.  

 Návrh bol podaný v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 ods. 3 písmeno d) stavebného 

zákona. Stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na  

§ 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov oznámil oznámením č.: 206/2021-159/Mp-02  zo dňa 18.08.2021 začatie 

územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania (líniová stavba) verejnou 

vyhláškou a súčasne nariadil k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 22.09.2021. 

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

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 36 ods. 1 

stavebného zákona). Rovnako boli upozornení, že podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v 

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

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad 

účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. 

 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby bolo 

zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a na elektronickej úradnej 

tabuli na stránke www.slovensko.sk. 

 Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby  

(podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona) oznámené obvyklou formou (jednotlivo). 

 Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) oznámiť 

svoje stanoviská. Taktiež boli upozornené, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na 

posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 

dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej 

stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým 

orgánom doručené včas. Do dňa ústneho pojednávania žiadny dotknutý orgán nepožiadal o 

predĺženie lehoty. 

 Ústne pojednávanie k predloženému návrhu sa konalo dňa 22.09.2021, na ktorom sa 

zúčastnili účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov tak, ako je uvedené 

v prezenčnej listine. Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa 
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ústneho rokovania nezúčastnili, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 

Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu, so všetkými podkladmi návrhu a s navrhovaným 

účelom stavby. Rovnako boli stručne oboznámení s rozsahom jednotlivých stavebných 

objektov podľa predloženého návrhu. 

 Do podkladov rozhodnutia - predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, 

stanovísk a posúdení dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v 

priebehu konania. Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne 

námietky a pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. Stanoviská, ktoré v konaní 

uplatnili dotknuté orgány boli kladné a požiadavky z nich vyplývajúce stavebný úrad 

zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu stavby. 

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

zistil, že umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, 

dopravné podmienky, kultúrne pamiatky, podmienky ochrany prírody, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrany zdravia, bezpečnosti a 

pod. Stavebný úrad v územnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. 

 Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom obce Pečovská Nová Ves. 

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá podľa zákona č. 

136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a 

posúdenia: 

• PD stavby – vypracoval: Ing. Vladimír Adamčák 

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

vyjadrenie pod číslom 89942/2021/O zo dňa 27.08.2021 

• Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 

85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2020/001075-002 zo 

dňa 01.04.2021 

• Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 

85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2020/000900-002 zo 

dňa 27.02.2021 

• Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 

85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2020/001246-002 zo 

dňa 16.04.2020 

• SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0574/2021/Lo zo dňa 25.08.2021 

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

Prešov – vyjadrenie pod číslom 2020/02154-02/B.14-Pol zo dňa 02.03.2020 

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

PO2-2020/001048-004 zo dňa 21.02.2020 

• VSD a.s., - vyjadrenie pod číslom 976/2020/ zo dňa 22.01.2020 

• Slovak Telekom a.s., pod č. 6612124953 zo dňa 19.08.2021 

• Orange Slovensko a.s., pod č. KE-0639/2020 zo dňa 07.04.2020 

• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej  Číslo: 45751/2021/SŽDD/124874 zo dňa  

10.11.2021 

• ŽSR GENERÁLNE RIADITEESTVO Odbor expertízy Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, č. 25733/2021/O230-5 zo dňa 15.06.2021 

• Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, č. SPFS91384/2021/740-

003; SPFZ145472/2021 zo dňa 20.10.2021 

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

uvedené vo výroku rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 15-ty deň   

vyvesenia je dňom doručenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

Ing. Pavol Spodník 

                   starosta obce     

 

 

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

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j.206/2021-159/Mp-03(§ 36 ods. 4 stavebného 

zákona – líniová stavba, v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba) 

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

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

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

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

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

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

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

8. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

9. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 

10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava  11 

11. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

12. ŽSR, OR Košice, Sekcia OZT, Tomášiková 27, 041 50 Košice 

13. Minister dopravy a výstavby SR,  sekcia železničnej dopravy a dráh, Nám. slobody 6, 

P. O. Box 100, 810 05 Bratislava 

Na vedomie 
14. Obec Červenica pri Sabinove 

15. Obec Pečovská Nová Ves 

16. Ing. Vladimír Adamčák – EL.V.A., 082 13 Demjata 280 

17. Spis 
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