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Obec  Č E R V E N I C A  pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 326/2021-275/Mp-03                                       V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.03.2022 

 

Vec: Stavebné povolenie na stavbu 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
- v e r e j n á    v y h l á š k a - 

podľa § 61 ods. 4 a § 69 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

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

Pečovská Nová Ves, IČO 00327590 podala dňa 21.12.2021 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia a stavbu : „Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J.“ na pozemkoch parc. č. KN-

C 1544/16, 1544/35, 1544/36, 1544/37, 1544/38, 1544/39, 1544/40, 1542/9, 1544/31 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves. K stavbe bolo obcou Červenica pri Sabinove vydané územné 

rozhodnutie pod č. j. 163/2021-104/Mp-03 zo dňa 14.07.2021. 

 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný a určený stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) 

podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala 

v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa  

§ 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, na základe uskutočneného konania, predložených dokladov, 

stanovísk a posúdení a na základe preskúmania súladu stavby s verejnými záujmami chránenými 

osobitnými predpismi, rozhodol takto: 

 

Podľa § 66 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e   s a   s t a v b a  
 

„Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J.“  

na pozemkoch parc. č. KN-C 1544/16, 1544/35, 1544/36, 1544/37, 1544/38,  

1544/39, 1544/40, 1542/9, 1544/31 katastrálne územie Pečovská Nová Ves  

v rozsahu stavby: 

Projekt rieši výstavbu štyroch nájomných bytových domov v obci Pečovská Nová Ves.  

V každom bytovom dome bude 12 bytových jednotiek. 

- navrhovaná zastavaná plocha bytový dom A1 336 m2 

- navrhovaná zastavaná plocha bytový dom A2 336 m2 

- navrhovaná zastavaná plocha bytový dom A3 336 m2 

- navrhovaná zastavaná plocha bytový dom A4 336 m2 

- počet bytov 48 b.j. 
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SO 01 Bytový dom A1 

 z toho 1- izbový 43,28 m2 1 b.j. 

 z toho 1- izbový 43,58 m2 1 b.j. 

 z toho 1- izbový 46,27 m2 2 b.j. 

 z toho 2- izbový 60,09 m2 2 b.j. 

 z toho 2- izbový 59,97 m2 2 b.j. 

 z toho 3- izbový 63,98 m2 4 b.j.ň 

 plocha bytov 675,44 m2 

 priemerná plocha bytov 56,287 m2/1byt 
Stavebno - konštrukčné riešenie: Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt s nosnými obvodovými stenami a 

stredovým nosným múrom, v 1. NP s nosnými železobetónovými piliermi rozmerov 750x300mm. 

Obvodové steny hrúbky 300mm a vnútorné nosné steny hrúbky 250mm. Obvodové steny budú zateplené 

kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s hrúbkou tepelného izolantu 200mm.  
Strecha bude sedlová, s valbami, sklon 25°. Konštrukciu strechy tvorí drevený krov z drevených väzníkov 

so styčníkovými plechmi, uložený na pomúrniciach. 

Vnútorné povrchové úpravy – omietky stien štukové, vápenno-cementové, s maľbou Primalex. Soklovú 

časť stien na chodbách a schodisku natrieť do výšky 1,5m umývateľným, oteruvzdorným náterom. Steny 

kúpeľní obložiť keramickým obkladom do výšky 2,0m; vo WC do výšky 1,5m a za kuchynskou linkou v 

páse šírky 600mm. 
Vonkajšie povrchové úpravy – steny fasády budú omietnuté silikátovou, soklová časť silikónovou 

strednozrnnou omietkou, hrúbka zrna 2,0mm. Soklovú omietku natrieť do výšky 300mm od upraveného 

terénu ochranným vodonepriepustným náterom proti odstrekujúcej vode. 
 

SO 02 Bytový dom A2 

 z toho 1- izbový 43,28 m2 1 b.j. 

 z toho 1- izbový 43,58 m2 1 b.j. 

 z toho 1- izbový 46,27 m2 2 b.j. 

 z toho 2- izbový 60,09 m2 2 b.j. 

 z toho 2- izbový 59,97 m2 2 b.j. 

 z toho 3- izbový 63,98 m2 4 b.j.ň 

 plocha bytov 675,44 m2 

 priemerná plocha bytov 56,287 m2/1byt 
Stavebno - konštrukčné riešenie: Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt s nosnými obvodovými stenami a 

stredovým nosným múrom, v 1. NP s nosnými železobetónovými piliermi rozmerov 750x300mm. 

Obvodové steny hrúbky 300mm a vnútorné nosné steny hrúbky 250mm. Obvodové steny budú zateplené 

kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s hrúbkou tepelného izolantu 200mm.  
Strecha bude sedlová, s valbami, sklon 25°. Konštrukciu strechy tvorí drevený krov z drevených väzníkov 

so styčníkovými plechmi, uložený na pomúrniciach. 

Vnútorné povrchové úpravy – omietky stien štukové, vápenno-cementové, s maľbou Primalex. Soklovú 

časť stien na chodbách a schodisku natrieť do výšky 1,5m umývateľným, oteruvzdorným náterom. Steny 

kúpeľní obložiť keramickým obkladom do výšky 2,0m; vo WC do výšky 1,5m a za kuchynskou linkou v 

páse šírky 600mm. 
Vonkajšie povrchové úpravy – steny fasády budú omietnuté silikátovou, soklová časť silikónovou 

strednozrnnou omietkou, hrúbka zrna 2,0mm. Soklovú omietku natrieť do výšky 300mm od upraveného 

terénu ochranným vodonepriepustným náterom proti odstrekujúcej vode. 

 

SO 03 Bytový dom A3 

• z toho 1- izbový 43,28 m2 1 b.j. 

• z toho 1- izbový 43,58 m2 1 b.j. 

• z toho 1- izbový 46,27 m2 2 b.j. 

• z toho 2- izbový 60,09 m2 2 b.j. 

• z toho 2- izbový 59,97 m2 2 b.j. 

• z toho 3- izbový 63,98 m2 4 b.j.ň 
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• plocha bytov 675,44 m2 

• priemerná plocha bytov 56,287 m2/1byt 
Stavebno - konštrukčné riešenie: Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt s nosnými obvodovými stenami a 

stredovým nosným múrom, v 1. NP s nosnými železobetónovými piliermi rozmerov 750x300mm. 

Obvodové steny hrúbky 300mm a vnútorné nosné steny hrúbky 250mm. Obvodové steny budú zateplené 

kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s hrúbkou tepelného izolantu 200mm.  
Strecha bude sedlová, s valbami, sklon 25°. Konštrukciu strechy tvorí drevený krov z drevených väzníkov 

so styčníkovými plechmi, uložený na pomúrniciach. 

Vnútorné povrchové úpravy – omietky stien štukové, vápenno-cementové, s maľbou Primalex. Soklovú 

časť stien na chodbách a schodisku natrieť do výšky 1,5m umývateľným, oteruvzdorným náterom. Steny 

kúpeľní obložiť keramickým obkladom do výšky 2,0m; vo WC do výšky 1,5m a za kuchynskou linkou v 

páse šírky 600mm. 
Vonkajšie povrchové úpravy – steny fasády budú omietnuté silikátovou, soklová časť silikónovou 

strednozrnnou omietkou, hrúbka zrna 2,0mm. Soklovú omietku natrieť do výšky 300mm od upraveného 

terénu ochranným vodonepriepustným náterom proti odstrekujúcej vode. 

 

SO 04 Bytový dom A4 

 z toho 1- izbový 43,28 m2 1 b.j. 

 z toho 1- izbový 43,58 m2 1 b.j. 

 z toho 1- izbový 46,27 m2 2 b.j. 

 z toho 2- izbový 60,09 m2 2 b.j. 

 z toho 2- izbový 59,97 m2 2 b.j. 

 z toho 3- izbový 63,98 m2 4 b.j.ň 

 plocha bytov 675,44 m2 

 priemerná plocha bytov 56,287 m2/1byt 
Stavebno - konštrukčné riešenie: Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt s nosnými obvodovými stenami a 

stredovým nosným múrom, v 1. NP s nosnými železobetónovými piliermi rozmerov 750x300mm. 

Obvodové steny hrúbky 300mm a vnútorné nosné steny hrúbky 250mm. Obvodové steny budú zateplené 

kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s hrúbkou tepelného izolantu 200mm.  
Strecha bude sedlová, s valbami, sklon 25°. Konštrukciu strechy tvorí drevený krov z drevených väzníkov 

so styčníkovými plechmi, uložený na pomúrniciach. 

Vnútorné povrchové úpravy – omietky stien štukové, vápenno-cementové, s maľbou Primalex. Soklovú 

časť stien na chodbách a schodisku natrieť do výšky 1,5m umývateľným, oteruvzdorným náterom. Steny 

kúpeľní obložiť keramickým obkladom do výšky 2,0m; vo WC do výšky 1,5m a za kuchynskou linkou v 

páse šírky 600mm. 
Vonkajšie povrchové úpravy – steny fasády budú omietnuté silikátovou, soklová časť silikónovou 

strednozrnnou omietkou, hrúbka zrna 2,0mm. Soklovú omietku natrieť do výšky 300mm od upraveného 

terénu ochranným vodonepriepustným náterom proti odstrekujúcej vode. 

 

SO 05 Vodovodná prípojka 

Zásobovanie objektu vodou bude cez navrhovanú vodovodnú prípojku. Pred parcelou je cestná 

komunikácia , na ktorej je osadený vodovod  PVC DN100  v správe VVS a.s, na ktorý sa napojí 

plánovaná vodovodná prípojka. Trasa  je vedená v zelenom páse k objektu. Vodomerná šachta je 

na pozemku investora za hranicou pozemku. Každý bytový dom bude mať samostatnú 

vodomernú šachtu s podružným meraním. 

 

SO 06 Splašková kanalizácia 

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je odvedenie splaškových vôd zo štyroch bytových 

domov v Pečovskej Novej Vsi okr. Sabinov do kanalizačnej stoky PVC  DN300.  Splaškové vody 

sa z objektu  odvedú do stoky splaškovej kanalizácie  v správe VVS a.s. Na trase sa osadí spoločná  

revízna šachta na pozemku investora pred zaústením do stoky a každý bytový dom bude mať ešte 

jednu samostatnú revíznu šachtu. Kanalizačná prípojka PVC DN200 sa zaústi do verejnej 

kanalizácie -  PVC DN300 cez nalepovaciu odbočku. 
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SO 08 Odberné elektrické zariadenie 
Predmetom projektovej dokumentácie je napojenie štyroch bytových domov v Pečovskej Novej 

Vsi na existujúci rozvod elektrickej energie prostredníctvom navrhovaných prípojok. 

 

SO 09 Rozšírenie STL plynovodu 

Predmetom projektovej dokumentácie je napojenie štyroch bytových domov v Pečovskej Novej 

Vsi okr. Sabinov rozšírením  distribučného  plynovodu o celkovú dĺžku 62m, ktorý sa napojí na 

existujúci distribučný plynovod PE D63. 

 

SO 10 Odberné plynové zariadenia 

Realizovanie štyroch pripojovacích plynovodov pre jednotlivé bytové domy 

 

Stavebník: Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom, Hlavná 33,  

                   082 56 Pečovská Nová Ves, IČO 00327590  
Projektant: STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov 

charakter stavby: stavba trvalá – bytový dom 

termín na dokončenie stavby: do 12/2026 

  

 Pre umiestnenie stavby: „Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J.“ na pozemkoch 

parc. č. KN-C 1544/16, 1544/35, 1544/36, 1544/37, 1544/38, 1544/39, 1544/40, 1542/9, 1544/31 

katastrálne územie Pečovská Nová Ves, bolo obcou Červenica pri Sabinove vydané územné 

rozhodnutie pod č. j. 163/2021-104/Mp-03 zo dňa 14.07.2021. 

Pre uskutočnenie stavby: „Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J.“ v uvedenom rozsahu 

stavby, sa stanovujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Projektovú 

dokumentáciu vypracovala spoločnosť STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov. 

Akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 ods.1 stavebného zákona zodpovedá za 

správnosť a úplnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj 

za jej realizovateľnosť. 

2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle § 75 stavebného 

zákona fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a 

kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických 

činností autorizovaným geodetom a kartografom. Osadenie stavby musí byť v súlade s 

právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydané obcou Červenica pri Sabinove 

vydané územné rozhodnutie pod č. j. 163/2021-104/Mp-03 zo dňa 14.07.2021. Podmienky 

stanovené v citovanom územnom rozhodnutí zostávajú v plnom rozsahu v platnosti. 
3. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 

nadobudnutia jeho právoplatnosti (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Stavebník je povinný 

prísť na príslušný stavebný úrad po vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia. 

4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým 

konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia 

výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 

237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon (§ 62 ods. 1 písm. d) stavebného 

zákona). Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 

vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie 

uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ. 
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5. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou 

na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle 

ustanovení Občianskeho zákonníka. 

6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie 

vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu 

životného prostredia podľa osobitných predpisov. Stavenisko zriadiť a usporiadať tak, aby 

stavba bola uskutočňovaná v súlade s uvedenými osobitnými predpismi – stavenisko 

stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie stavby - osobitne hlukom, prachom 

a pod., ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať 

komunikácie a okolité pozemky, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlým 

stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu 

zariadeniu, v súlade s § 43i ods. 3, písm. h stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) 

7. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 

133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vhodné 

na použitie v stavbe (§ 43f stavebného zákona). Stavba musí byť zhotovená tak, aby spĺňala 

základné požiadavky na stavby podľa osobitného predpisu (Príloha I. nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 

harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (§ 43d stavebného 

zákona)). 

8. Pred zahájením výkopových prác stavebník zabezpečí zameranie a vytýčenie jestvujúcich 

podzemných vedení v mieste stavby. Pri realizácii prác dodržať podmienky IS STN 73 

6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného 

zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb (§ 48 – 52 

stavebného zákona), príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu. 

10. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 

15 dní odo dňa jej začatia (§ 66 ods. 2, písm. h, stavebného zákona). 

11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia 

stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (§ 43i ods. 5 stavebného 

zákona). 

12. Stavebník je povinný stavbu označiť tabuľou so základnými údajmi o stavbe (názov stavby, 

termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov organu ktorý stavbu povolil, číslo a 

dátum stavebného povolenia) a dodávateľovi stavby, umiestniť ju na viditeľnom mieste pri 

vstupe na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby (§ 43i ods. 3, písm. b 

stavebného zákona). 

13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité 

údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok. 

(§ 46d stavebného zákona). 

14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. 
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15. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2026. 

16. Pri realizácii stavby dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 

Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len 

na základe kolaudačného rozhodnutia. Po vybudovaní stavby stavebník požiada stavebný 

úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

stavebník priloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (porealizačné zameranie stavby, 

zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných 

zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné stanoviská dotknutých 

orgánov uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby). 

18. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a 

materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov a aproximačných nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa zákona NR 

SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných 

STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 

doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas výstavby, 

projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

19. Stavba nemôže byť daná do užívania skôr, ako budú dané do užívania podmieňujúce 

objekty stavby z hľadiska užívania schopnosti stavby ako celku, t.j. po vydaní 

kolaudačného rozhodnutia na dopravne stavby a vodné stavby povoľované špeciálnym 

stavebným úradom. 

20. Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov: 

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

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov - pod číslom 86/2022/O zo dňa 04.01.2022. S technickým 

riešením prepracovanej PD stavby ,,Pečovská Nová Ves Bytový dom 412 B.J." z hľadiska 

nami sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami I . V hlavnej vodomernej šachte 

HŠ naša spoločnosť nainštaluje vodomer QN6m3/1tod. Podružné meranie vo 

vodomerných šachtách Šl až Š4 naša spoločnosť VVS. a.s. nezabezpečí.  

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

dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia, teda nebola 

upresnená trasa vodovodu a kanalizácie naša spoločnosť neručí za informáciu o situovaní 

verejného vodovodu a kanalizácie uvedenú v predloženej projektovej dokumentácii, čo 

je v súlade so Stavebným zákonnom č. 50/1979 Z.z. 3. Presné vytýčenie potrubia 

verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie zabezpečia Pracovníci nášho závodu 

na základe objednávky (call. centrum 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné 

dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č.tel.051/7572421. V prípade. že si žiadateľ 

neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku 

investora alebo VVS, a.s.. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0237/2022/Va zo 

dňa 22.03.2022 – SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za 

dodržania nasledujúcich podmienok: VŠEOBECNÉ PODMIENKY: Pred realizáciou 

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

požiadat' SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D wvvw.spp-distribucia.sk (čast' E-
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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 oznámiť 

začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) 

najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia 

začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podat' 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 zabezpečit' 

prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby 

prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a 

výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na 

stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m 

na každú stranu od obrysu nizkotlakého (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 spôsobom ako ručne, je stavebník 

povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, 

v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť 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 

predložiť 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 zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a 

uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, - 

prístup k akýmkol'vek 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 zabezpečit' odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou 

plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a híbku 

uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenských zariadení osadit' 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 viest' 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 
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plynárenského zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 

300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť 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 pri realizácií 

stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 

plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 

TPP 702 01, TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a 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 dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 

01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatelia 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávat' činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o 

energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatelia distribučnej siete v 

bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, OSOBITNÉ 

PODMIENKY: — žiadame  

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

PO1-2021/000312-008 zo dňa 01.12.2021 – súhlasí bez pripomienok. 

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

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

2021/003637-002 zo dňa 03.11.2021  

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

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

2021/004017-002 zo dňa 20.12.2021- Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme ná-

mietky k stavebnému konaniu za predpokladu, že budú dodržané následné podmienky: 1. Podľa § 

52 ods. 1, písmena j) a k) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov (vodný zákon) objekty SO 05 

Vodovodná prípojka a SO 06 Splašková kanalizácia nie sú vodnými stavbami. 2. K napojeniu vo-

dovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie na existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je 

potrebné súhlasné stanovisko ich správcu prípadne vlastníka a taktiež preukázať dostatočnú kapa-

citu koncovej ČOV. 3. Podľa § 52 ods. 1, písmena e) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov 

(vodný zákon) objekt SO 07 Dažďová kanalizácia je vodnou stavbou. 4. V súlade s § 26 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), povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje 

na uskutočnenie vodnej stavby. 5. Napojenie objektu dažďovej kanalizácie môže byť iba na sko-

laudovanú dažďovú kanalizáciu, ktorá bola stavebne povolená pri prvej etape výstavby bytových 

domov pod č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000096-013 zo dňa 16.04.2020 pre stavebníka EKO SVIP s.r.o., 

a to so súhlasom správcu prípadne vlastníka dažďovej kanalizácie (v štádiu kolaudácie). 6. Pred 

vydaním stavebného povolenia, najneskôr spolu so stavebným povolením na objekt SO 05 Daž-

ďová kanalizácia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie) o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do po-

vrchových vôd podľa § 21 zákona 364/2004 Z.z. o vodách. 7. K povoleniu na vypúšťanie vôd z 

povrchového odtoku do vodného toku Ľutinka ako aj k technickému riešeniu odvádzania zrážko-

vých vôd je potrebné stanovisko správcu vodného toku Ľutinka, ktoré bude k prepracovanej pro-

jektovej dokumentácii objektu SO 07 s novým technickým riešením a ORL. 8. Stavbu je možné  

realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu 

podzemných prípadne povrchových vôd. 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD a.s., zo dňa 22.03.2022 pod č.j. 6020/2022 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s., pod č. 6612209370 zo dňa 

22.03.2022 – Nedôjde do styku  
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 Rešpektovať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ 

Košice č. CS SVP OZ KE 115/2022/3 zo dňa 25.01.2022 

 

R o z h o d n u t i e  o  námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 
 Účastníci konania v uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli žiadne námietky a 

pripomienky k vydaniu stavebného povolenia. 

 Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 

nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v 

odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

  

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

Pečovská Nová Ves, IČO 00327590 podala dňa 21.12.2021 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia a stavbu : „Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B.J.“ na pozemkoch parc. č. KN-

C 1544/16, 1544/35, 1544/36, 1544/37, 1544/38, 1544/39, 1544/40, 1542/9, 1544/31 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves. K stavbe bolo obcou Červenica pri Sabinove vydané územné 

rozhodnutie pod č. j. 163/2021-104/Mp-03 zo dňa 14.07.2021. 

 Dňom podania žiadosti, bolo v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) začaté 

stavebné konanie vo veci povolenia stavby podľa § 60 stavebného zákona. Po preskúmaní 

predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 

stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil oznámením č. j. 

326/2021-275/Mp-02 zo dňa 04.01.2022 začatie stavebného konania účastníkom konania (zvlášť 

rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania neznámi účastníci konania - § 26 

ods. 1 správneho poriadku, § 61 ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a pretože mu boli 

dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho 

zisťovania a ústneho konania. 

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Pečovská Nová Ves a na internetovej stránke ww.pecovska.sk / www.slovensko.sk. 

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené osobitne, 

obvyklou formou (jednotlivo). V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určil, že 

účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Zároveň stavebný úrad 

účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Zároveň v súlade 

s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že na pripomienky 

a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. 

 Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona určil, že v rovnakej lehote do 7 pracovných dni 

oznámia svoje stanoviska aj dotknuté orgány, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň ich stavebný 

úrad poučil, kde je možne nahliadnuť do podkladov konania. Dotknuté organy boli upozornene, 

že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na 

jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý organ v určenej alebo predĺženej lehote 

neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nim 

sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote žiadny dotknutý organ nepožiadal o predĺženie 

lehoty. 

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

požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre 
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realizáciu stavby. Splnenie týchto podmienok je stavebník povinný dokladovať pri kolaudačnom 

konaní. 

 Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti v stavebnom konaní podľa § 62 

stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 

Z. z.“) a po prerokovaní žiadosti v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 

účastníkmi konania zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné 

záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej 

stavby. 

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 

povolenia. Všetky stavebné práce a súvisiace činnosti na povoľovaných stavebných objektov je 

stavebník povinný realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. 

 Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a 

všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a je vypracovaná odborne spôsobilým 

projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov). 

 Predložená projektová dokumentácia je v súlade so schváleným územným plánom obce 

Pečovská Nová Ves a v súlade s funkčným využitím územia podľa schválenej Územnoplánovacej 

dokumentácie. Stavebník preukázal vlastnícke právo k dotknutým pozemkom.  

 Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné stanoviská, doklady a 

posúdenia: 

• Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné stanoviská, doklady a 

posúdenia: 

• PD stavby – vypracoval: STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov 

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

pod číslom 86/2022/O zo dňa 04.01.2022 

• SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0237/2022/Va zo dňa 22.03.2022 

• OU-SB-OSZP-2021/004017-002 zo dňa 20.12.2021 

• OU-SB-OSZP-2021/003637-002 zo dňa 03.11.2021  

• OU-SB-OSZP-2021/001747-003 zo dňa 06.07.2021  

• Slovak Telekom a.s., pod č. 6612209370 zo dňa 22.03.2022 

 VSD a.s., 22.03.2022 pod č.j. 6020/2022 

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

PO1-2021/000312-008 zo dňa 01.12.2021 

• SVP, š. p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 115/2022/3 zo dňa 25.01.2022 

• Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky – ASMdpV-221/2021 zo dňa 28.04.2021 

Stavebný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení 

účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 

stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky 

podľa stavebného zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

 

 P o u č e n i e : 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o 

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

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

dňom doručenia. 
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Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

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

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

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

Červenica pri Sabinove. 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. 326/2021-275/Mp-03 zo dňa 30.03.2022 

 Dotknutým orgánom: 
1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Správa 

povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice 

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

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

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

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

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

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

8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov 

9. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

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

Na vedomie 
11. Obec Červenica pri Sabinove 

12. Obec Pečovská Nová Ves 

13. STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov 

14. Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 

15. Spis 


