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Obec  P E Č O V S K Á   N O V Á   V E S 

Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

č.j. 115/2022-30/Mp-03                                       V Pečovskej Novej Vsi, dňa 12.04.2022 
Vybavuje: Ing Michal Petrík 

0919 409 858 

 

Vec: Dodatočné povolenie stavby 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

R O Z H O D N U T I E 

 

 Stavebník:  TRADE M s.r.o., Južná 615/15, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO 52158764, 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli: Sro, vložka číslo: 

37644/P dňa 15.02.2022 predložila žiadosť o  dodatočné povolenie nepovolených zmien na stavbe 

„Prestavba Rodinného domu“ na pozemku parc.č. C KN 818/2; 819( E KN 217/4)  katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves, na základe výzvy zo dňa 14.12.2021.    

 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“), prerokovala v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi 

a so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa § 62, § 88 ods. 1 písm. b), 

§ 88a a § 59 stavebného zákona  v y d á v a 

 

 podľa § 66 a § 88a ods. 4 stavebného zákona  

d o d a t o č n é     s t a v e b n é     p o v o l e n i e 

ktorým dodatočne povoľuje vykonané stavebné práce na rozostavanej stavbe : 

„Prestavba Rodinného domu“ na pozemku parc.č. C KN 818/2; 819( E KN 217/4) katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves  

 

v rozsahu stavby : 

 Projekt pre dodatočné povolenie rieši prestavbu rodinného domu so súpisným číslom 535 

na pozemku parcelné číslo C KN 819 (E KN 217/4) a rodinného domu so súpisným číslom 536 na 

pozemku parcelné číslo C KN 818/2. Projekt stavby zohľadňuje charakter pozemku, jeho tvar, 

veľkosť, orientáciu voči svetovým stranám a väzby na existujúcu inžiniersku a dopravnú 

infraštruktúru. Pôvodný rodinný dvojdom je jednopodlažný, nepodpivničený, bez obytného 

podkrovia. Rodinné domy sú zastrešené sedlovou strechou so sklonom 45°. Navrhovaný rodinný 

dvojdom, ktorý vzíde z prestavby pôvodnej stavby, bude jednopodlažný, nepodpivničený 

s obytným podkrovím a valbovou strechou so sklonom 20°. Rodinný dom bude naďalej slúžiť 

výhradne pre účely bývania a bude obsahovať dve bytové jednotky. Dispozícia vychádza 

z osadenia stavby na pozemku, jej orientácie na svetové strany a zo samotných požiadaviek 

investora. Vstup do bytu A je z východu do predsiene, z ktorej je prístupná kuchyňa s komorou, 

WC, technická miestnosť, obývacia izba s jedálňou a schodisko, z ktorého je prístup do obytného 

podkrovia. V podkroví sú z chodby prístupné 2x izba, kúpeľňa a spálňa. Vstup do bytu B je tiež z 

východu do predsiene, z ktorej je prístupné WC, obývacia izba spojená s kuchyňou a jedálňou, 

technická miestnosť a schodisko, z ktorého je prístup do obytného podkrovia. V podkroví sú z 

chodby prístupné: spálňa, izba a kúpeľňa.  

Objekt rodinného domu bude zásobovaný pitnou vodou v pôvodnom prevedení 

z existujúcej studne prostredníctvom vodovodnej prípojky. Odvádzanie splaškových vôd bude cez 

kanalizačnú prípojku, ktorá bude vyústená do existujúcej pôvodnej žumpy. Zrážkové odpadové 
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vody zo strechy budú zvedené do retenčnej nádrže s bezpečnostným prepadom do dažďového 

rigolu pred pozemkom investora.  

 Technické riešenie - Rodinný dom je navrhnutý z pórobetónových tvárnic Ytong Univerzal 

hr. 250 mm, zateplených minerálnou vatou hr. 200 mm. Vnútorné nosné steny sú taktiež navrhnuté 

z pórobetónových tvárnic Ytong Univerzal hr. 250 mm. Medzi bytmi je navrhnuté murivo 

z keramických akustických tvárnic (min. Rw=57dB). Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené 

stužujúcim vencom a dreveným trámovým stropom. Objekt je založený na základových pásoch 

šírky 600 mm a výšky 800mm s nadzákladovým murivom z debniacich tvaroviek DT25. Nosnú 

konštrukciu strechy tvorí drevená krokvová sústava. Strecha je zateplená medzi podkrokvovou 

izoláciou na báze minerálnej viny v celkovej hrúbke 380 mm. Strešný plášť je navrhnutý z 

plechovej strešnej krytiny. Vnútorné nenosné priečky sú z pórobetónových tvaroviek Ytong 

Univerzal hr. 150 a 100 mm. Výplne otvorov sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom. 

Povrchové úpravy v interiéri - na podlahe laminátová podlaha a keramická dlažba, na stenách 

keramický obklad, sadrová omietka a sadrokartónový podhľad na strope. Vonkajšie povrchové 

úpravy sú zo silikónovej omietky. Vonkajšie priestranstvo Státie pre osobné automobily ja 

navrhnuté zo zatrávňovacích tvárnic. Vstup do rodinného domu do oboch bytov je z východnej 

strany objektu. Vjazd na pozemok je prostredníctvom existujúceho vjazdu z prístupovej 

komunikácie.  

 

A) Rozsahu zrealizovaných stavebných prác:  

Prestavba Rodinného domu sa uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie pre dodatočné 

stavebné povolenie v rozsahu:  

- na pôvodnom rodinnom dome so súpisným číslom 536 boli odstránené poškodené časti 

a nahradené novými, jedna sa o zvislé a vodorovné nosné konštrukcie rodinného domu, ktoré boli 

v zlom stavebno-technickom stave 

- posilnili sa základy, nová základová doska, obvodové murivo, drevený trámový strop a strešná 

konštrukcia  

B) V rozsahu stavebných prác potrebných na dokončenie stavby:  
- celková prestavba pôvodného rodinného domu so súpisným číslom 535, kde sa odstránia 

poškodené časti a nahradia novými, jedná sa o zvislé a vodorovné nosné konštrukcie rodinného 

domu, ktoré sú v zlom stavebno-technickom stave 

- posilnia sa základy, základová doska, obvodové murivo, nahradí sa drevený trámový strop  

- zhotoví sa strešný plášť nad oboma bytovými jednotkami 

- zrealizujú sa vnútorné obklady, dlažby, maľby 

- prístupové spevnené plochy 

- dokončiť okap, dažďové zvody 

- povrchovú úpravu fasády 

- a iné stavebné práce v zmysle PD pre dodatočné povolenie   

  

Pre dokončenie rozostavanej stavby: „Prestavba Rodinného domu“ sa stanovujú tieto 

podmienky:  

 Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v dodatočnom stavebnom konaní – 

generálny projektant: RAMESEUM SK, s.r.o., Jabloňová 475/15, 082 56 Pečovská Nová Ves,  

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné 

zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 Stavba – jej rozostavaná a nezrealizovaná časť uvedená vyššie, nesmie byť začatá skôr, ako 

toto dodatočné stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie stráca platnosť, 

ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Stavebné 

povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 70 stavebného 

zákona, povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Stavbu bude 

uskutočňovať stavebník svojpomocne. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude 

vykonávať Mgr. Miroslav Kovalík, J. Cirbusovej 2162/48, 083 01 Sabinov, ktorý má na to 

potrebnú kvalifikáciu. 
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 Podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenou 

osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s 

dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní podľa § 75a ods. 2 stavebného zákona 

zodpovedá stavebník. 

 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.  

 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. 

 Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách sa zakazuje. 

 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) 

 Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné 

technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s 

ustanovením zákona č. 133/2013 Z.z. O stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f 

stavebného zákona. 

 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. 

 Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2027. 

 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). 

 Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 

Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a 

ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej 

údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti 

hluku a úspora energie (§ 43f stavebného zákona). 

 Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“. Na 

štítku  musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 

 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). 
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 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). 

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

štátneho stavebného dohľadu. 

 Odpad vznikajúci pre výstavbe rodinného domu likvidovať prostredníctvom oprávnenej 

osoby, prípadne prostredníctvom obecného úradu.  

 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). 

 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  

aproximačných nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa zákona NR SR č. 

133/2013Z.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, projekt 

skutočného vyhotovenia stavby. 

 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 ďalších 

súvisiacich predpisov. 

 Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov: 

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

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  – vyjadrenie pod číslom 5827/2022/O zo dňa 21.01.2022 

 Rešpektovať podmienky stanoviska SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0029/2022/Va zo 

dňa 17.01.2022 – súhlasí s vydaním povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej 

plynofikácie) za dodržania podmienok vo vyjadrení. 

 Rešpektovať podmienky stanoviska VSD a.s., - pod číslom 661/2022 zo dňa 13.01.2022 

 Rešpektovať podmienky vyjadrenia- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava – vyjadrenie pod číslom 6612201095 zo dňa 13.01.2022- dôjde do styku -  

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (568 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 565 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo 

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

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

si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo nim poverená osoba je 

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

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

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

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

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

zmysle 5 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. () elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, Že v zmysle 566 
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ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky  

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

možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme Žiadateľa, že v textovej časti 

vykonávacieho projektu musi figurovať podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 

dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 

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

definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 

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

zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

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

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

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

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

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

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

a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 

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

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

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

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

zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https:l/www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie 

bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  11. Stavebník alebo nim 

poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti 

aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ 

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

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

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímat' alebo využívať bez súhlasu 

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

plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedenim, 

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

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

Všeobecné podmienky ochrany SEK : 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alalebo 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 sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej 

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

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

zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými 

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

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

vytýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu, - Preukázateľné 

oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

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

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku i 

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

terénu.  Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
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pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek 

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

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

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 - 

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost 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 výstavbyje 

potrebné zvýšit', 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, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

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

2022/001396-002 zo dňa 08.04.2022 – Po preštudovaní predloženej projektovej 

dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že 

predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:  

1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR     

č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.  2. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov 

pred ich uložením na skládku odpadov. 3. V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné 

priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch. 4. Zhromažďovať odpady 

utriedene podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 – 

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa 

samostatného druhu odpadu. 5. Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby 

je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy. 6. Po ukončení 

stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o 

životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania  s jednotlivými druhmi 

odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Účastník konania Ladislav Hallay, Hlavná 76, 082 56 Pečovská Nová Ves doručil dňa 22.03.2022 

na OcÚ Pečovská Nová Ves nasledujúce námietky, citujem :  

„Podnet č. 1: okná - pohľad z juhovýchodu mojej parcely ( C KN 816) — nesúhlasím s naprojekto- 

vanými strešnými oknami (vykiere) do mojej parcely.“  Uvedenej námietke stavebný úrad 

nevyhovel z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

„Podnet č. 2: okná - pohľad z juhozápadu mojej parcely (C KN 817) — nesúhlasim s oknami na 

prízemí aj poschodí, ktoré už sú a budú sa dodatočne prerábať, ani s inými oknami na tejto strane, 

ktoré sú naplánované a nasmerované do môjho pozemku, ked"že nevyhovujú ani vzdialenosťou od 

môjho pozemku a ohrozujú súl(romie na mojom pozemku.“  Uvedenej námietke stavebný úrad 

nevyhovel z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

„Podnet č. 3: plot - nesúhlasím s výškou plotu do parcely C KN 816, taktiež s jeho kvalitou, časť 

môjho plotu bola narušená a odkrytá, čím sa zhoršila jeho kvalita — žiadam o nápravu a 

vytvorenie ochrannej striešky na plote, ktorá tam bola pôvodne, pripadne inému zabezpečeniu 

plota proti vlhkosti a poveternostným vplyvom, ktoré by ho mohli ešte viac poškodiť - nesúhlasím s 

prehľadnosťou a výškou plotu do parcely C KN 817 — ktorý mi nezabezpečuje dostatočné 

súkromie na mojom pozemku, žiadam o vytvorenie plota, ktorý nebude presvitať do mojej záhrady“   

Uvedenou námietkou sa stavebný úrad nezaoberal viď odôvodnenie tohto rozhodnutia. 

 

http://www.telekom.sk/
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Účastník konania  Adam Hendrichovský, Kostolná 634/58, 082 56 Pečovská Nová Ves doručil 

dňa 22.03.2022 na OcÚ Pečovská Nová Ves nasledujúce pripomienky, citujem : „Ako bolo 

spomenuté na stavebnom konaní, podľa majiteľa pozemku sa jedná o prestavbu rodinného domu. S 

týmto tvrdením rozhodne nesúhlasím. Vzhľadom na rozšírenie základov a taktiež aj na zvýšenú 

výšku stavby, nie je možné tieto úkony považovať za vykonanie prestavby ale za vybudovanie 

novostavby. Nie sú dodržané základné rozostupy od hranice pozemku. Tým pádom v budúcnosti 

napr. pri budovaní rodinného domu, môže vznikať výrazný zásah do súkromia a zároveň susediaca 

stavba s nedodržaným odstupom znižuje hodnotu môjho pozemku.  

Ako riešenie navrhujem úplné odstránenie stavby.“  Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel 

z dôvodov, uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

 

 Ostatní účastníci konania v uskutočnenom konaní neuplatnili žiadne námietky k vydaniu 

stavebného povolenia a k uskutočneniu zmeny stavby. 

 

O d ô v o d n e n i e :      
 Na základe podania, ktoré podal Ladislav Hallay, Hlavná 76,  082 56 Pečovská Nová Ves, 

orgán štátneho stavebného dohľadu – poverený pracovník Obce Pečovská Nová Ves a príslušného 

spoločného stavebného úradu, podľa § 99 písm. b) stavebného zákona vykonali dňa 07.12.2021 

podľa § 98 a nasl. stavebného zákona štátny stavebný dohľad za účelom zistenia skutkového stavu 

vo veci stavby: „Prestavba Rodinného domu“ na pozemku parc.č. C KN 818/2; 819( E KN 217/4) 

katastrálne územie Pečovská Nová Ves. Orgán ŠSD oznámil podľa § 102 ods. 5 stavebného 

zákona výsledky ŠSD stavebnému úradu na ďalšie konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a) 

stavebného zákona. Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 

stavebného zákona oznámila začatie konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona 

o odstránení, resp. o dodatočnom povolení stavby: „Prestavba rodinného domu“ na pozemku 

parc.č. KN-C 818/2 a 819( E KN 217/4) kat. územie Pečovská Nová Ves, stavebníka TRADE M 

s.r.o., Južná 615/15, 082 56 Pečovská Nová Ves začatej bez stavebného povolenia a súčasne v 

súlade s ustanovením § 88a) ods.1 stavebného zákona stavebníka vyzvala, aby predložil na 

stavebný úrad doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými 

záujmami. Zároveň stavebný úrad rozhodnutím 542/2021-244/Mp-03 zo dňa 14.12.2021 podľa § 

29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, konanie o 

odstránení stavby prerušil.  

 Stavebník:  TRADE M s.r.o., Južná 615/15, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO 52158764, 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli: Sro, vložka číslo: 

37644/P dňa 15.02.2022 na základe výzvy dňa 15.02.2022 predložil žiadosť o dodatočné povolenie 

nepovolených zmien na stavbe „Prestavba Rodinného domu“ na pozemku parc.č. C KN 818/2; 

819( E KN 217/4) katastrálne územie Pečovská Nová Ves.  

 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 stavebného 

zákona v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti § 88 ods.1 písm. b) a § 88a ods.1 

a ods. 7 a § 59 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“), oznámila 

oznámením č.j. 115/2022-30/Mp-02 zo dňa 22.02.2022 začatie ústneho pojednávania s miestnou 

obhliadkou dotknutým orgánom, účastníkom konania a neznámym účastníkom konania verejnou 

vyhláškou, so zvolaním ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním na deň 22.03.2022.  

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

Nová Ves a na internetovej stránke www.pecovska.sk / www.slovensko.sk.  Dotknutým orgánom 

bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené osobitne, obvyklou formou (jednotlivo). 

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

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 61 ods. 1 stavebného 

zákona). Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 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, 
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že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do dňa ústneho pojednávania žiadny 

dotknutý orgán 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 

realizáciu stavby. 

 Na ústnom pojednávaní k predloženému návrhu dňa 22.03.2022 sa zúčastnili účastníci 

konania a zástupcovia dotknutých orgánov tak, ako je uvedené v prezenčnej listine. Stavebný úrad 

zistil, že stavba je rozostavaná podľa projektovej dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie. 

V priebehu konania účastník konania Ladislav Hallay, Hlavná 76, 082 56 Pečovská Nová Ves 

doručil dňa 22.03.2022 na OcÚ Pečovská Nová Ves nasledujúce námietky, citujem :  

„Podnet č. 1: okná - pohľad z juhovýchodu mojej parcely ( C KN 816) — nesúhlasím s naprojekto- 

vanými strešnými oknami (vykiere) do mojej parcely.“  Uvedenej námietke stavebný úrad 

nevyhovel z dôvodov, že 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). Stavebný úrad po posúdení 

predloženej žiadosti v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a § 6 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, kde je uvedené, že vzdialenosť medzi rodinnými domami nesmie byť menšia 

ako 7m. Táto podmienka je splnená nakoľko najkratšia vzdialenosť od Bytu A po hranicu 

pozemku C KN 816 je 8,415m. Stavebný úrad má za to, že uskutočnením stavby a jej budúcim 

užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené 

práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.  

„Podnet č. 2: okná - pohľad z juhozápadu mojej parcely (C KN 817) — nesúhlasím s oknami na 

prízemí aj poschodí, ktoré už sú a budú sa dodatočne prerábať, ani s inými oknami na tejto strane, 

ktoré sú naplánované a nasmerované do môjho pozemku, keďže nevyhovujú ani vzdialenosťou od 

môjho pozemku a ohrozujú súkromie na mojom pozemku.“  Uvedenej námietke stavebný úrad 

nevyhovel z dôvodov, že podľa projektovej dokumentácie je stavba umiestnená viac, ako 2,23m 

od hranice s pozemkom C KN 817 a je splnená podmienka uvedená v § 6 ods. 3 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, kde je uvedené, že vzdialenosť rodinných domov od spoločných 

hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Zároveň vedľa predmetnej stavby na pozemku C 

KN 817 nie je umiestnená žiadna stavba a pozemok je vedený ako záhrada.  

„Podnet č. 3: plot - nesúhlasím s výškou plotu do parcely C KN 816, taktiež s jeho kvalitou, časť 

môjho plotu bola narušená a odkrytá, čím sa zhoršila jeho kvalita — žiadam o nápravu a 

vytvorenie ochrannej striešky na plote, ktorá tam bola pôvodne, pripadne inému zabezpečeniu 

plota proti vlhkosti a poveternostným vplyvom, ktoré by ho mohli ešte viac poškodiť - nesúhlasím s 

prehľadnosťou a výškou plotu do parcely C KN 817 — ktorý mi nezabezpečuje dostatočné 

súkromie na mojom pozemku, žiadam o vytvorenie plota, ktorý nebude presvitať do mojej záhrady“   

Uvedenou námietkou sa stavebný úrad nezaoberal z nasledovných dôvodov: Predmetom tohto 

dodatočného povolenia nie je oplotenie.  

Účastník konania  Adam Hendrichovský, Kostolná 634/58, 082 56 Pečovská Nová Ves doručil 

dňa 22.03.2022 na OcÚ Pečovská Nová Ves nasledujúce pripomienky, citujem : „Ako bolo 

spomenuté na stavebnom konaní, podľa majiteľa pozemku sa jedná o prestavbu rodinného domu. S 

týmto tvrdením rozhodne nesúhlasím. Vzhľadom na rozšírenie základov a taktiež aj na zvýšenú 

výšku stavby, nie je možné tieto úkony považovať za vykonanie prestavby ale za vybudovanie 

novostavby. Nie sú dodržané základné rozostupy od hranice pozemku. Tým pádom v budúcnosti 

napr. pri budovaní rodinného domu, môže vznikať výrazný zásah do súkromia a zároveň susediaca 

stavba s nedodržaným odstupom znižuje hodnotu môjho pozemku.  

Ako riešenie navrhujem úplné odstránenie stavby.“  Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel 

z dôvodu, že uskutočnením stavby: „Prestavba Rodinného domu“ nedôjde k zmene pomerov 
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v danej lokalite. Jedná sa o pôvodné rodinné domy postavené pred rokom 1950, ktoré spolu so 

susedným rodinným domom p. Hendrichovského sú postavené vedľa seba na hranici pozemku a sú 

zastrešené jednou spoločnou strechou. Majú spoločný podkrovný priestor. Prestavbou rodinného 

domu podľa predloženej PD nedôjde k zmene účelu využitia stavby, ani zmene výšky stavby 

nakoľko hrebeň strechy je spoločný. Prestavbou stavebník vybuduje deliacu stenu v strede medzi 

domami na hranici pozemku čím zabezpečí svoju a susednú stavbu a oddelí podkrovný priestor. 

Zabezpečiť susednú stavbu je nevyhnutné pri stavebných úpravách tak, aby stavebník nepoškodil 

susedný rodinný dom. Stavba sa rozšíri len o hrúbku deliacej nosnej steny, čiže rozmery 

pôvodného rodinného domu a rodinného domu po prestavbe sa menia do šírky o 0,5m a dĺžka sa 

meniť nebude. Vzhľadom na to, že pôvodné stavby sú v zlom stavebnotechnickom stave je ich 

obnova nevyhnutná, stavba musí v zmysle 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 spĺňať 

základné požiadavky na stavbu a teda mechanickú odolnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochranu pred hlukom a vibráciami, 

energetickú úspornosť a tepelnú ochranu. Vzhľadom na uvedené stavebný úrad pripomienkam 

nevyhovel a má za to, že prestavbou rodinného domu nedôjde k obmedzeniu práv a právom 

chránených záujmov účastníkov konania.   

 Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa ústneho rokovania 

nezúčastnili, súhlasia s vydaním dodatočného stavebného povolenia bez pripomienok.  

 Počas ústneho pojednávania došlo k oboznámeniu účastníkov so spisovým materiálom, 

ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia a z ústneho pojednávania bola v zmysle § 22 ods. 1 

zákona č. 71/1967 (správny poriadok) vyhotovená zápisnica.  

 Prítomní boli oboznámení s rozsahom žiadosti, projektovou dokumentáciou stavby, so 

všetkými podkladmi a so stanoviskami dotknutých orgánov a ostatnými podkladmi žiadosti. 

Rovnako boli oboznámení s rozsahom jednotlivých stavebných objektov podľa projektovej 

dokumentácie stavby. Do podkladov rozhodnutia - predloženej projektovej dokumentácie, 

dokladov, stanovísk a posúdení dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené 

nahliadnuť v priebehu konania.  

 Stavebný úrad viedol konanie o dodatočnom povolení rozostavanej stavby a prerokoval 

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

podľa § 60 až § 66, § 88 ods. 1 písm. b), § 88a) ods. 1, ods. 7 a § 59 stavebného zákona a 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 dodatočného povolenia uvedenej stavby.  

 Predložená projektová dokumentácia 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. Vjazd na pozemok 

je pôvodný, existujúci. Stavebník má k stavbám súpisné číslo 535 a 536 podľa LV 2275 vlastnícke 

právo, k pozemku C KN 819 (E KN 217/4) podľa LV 2275 vlastnícke právo a k pozemku C KN 

818/2 podľa LV 771 vlastnícke právo v podiele 6/20. Stavebník predložil k pozemku 818/2 taktiež 

iné právo na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k podielom 10/20 a 2/20.    

Podkladom pre vydanie povolenia na uskutočnenie uvedenej stavby boli nasledovné doklady:  

 2 x projektová dokumentácia pre dodatočne stavebné povolenie  

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

pod číslom 5827/2022/O zo dňa 21.01.2022 

 SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0029/2022/Va zo dňa 17.01. 

 VSD a.s., - pod číslom 661/2022 zo dňa 13.01.2022 

 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  – vyjadrenie pod číslom 

6612201095 zo dňa 13.01.2022 
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 Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 

01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2022/001396-002 zo dňa 08.04.2022 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove c. ORHZ-PO1-

2022/001156-005 zo dňa 28.03.2022 

Stavebný úrad na základe preskúmania predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, 

dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 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 : 

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

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie (riadny opravný 

prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obecný 

úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom 

konania sa považuje 15-ty deň jej vyvesenia na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves, resp. 

na internetovej stránke obce Pečovská Nová Ves. 

 

 

 

 

 

            PhDr. Jaroslav Dujava 

                  starosta obce         

 

 

 

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

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 115/2022-30/Mp-03 zo dňa 12.04.2022  (§ 18 ods. 

3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 

 

     D o r u č í   s a : 

Na vedomie:  
1. TRADE M s.r.o., Južná 615/15, 082 56 Pečovská Nová Ves 

2. Ladislav Halay, Hlavná 76, 082 56 Pečovská Nová Ves 

3. Adam Hendrichovský, Kostolná 634/58, 082 56 Pečovská Nová Ves 

4. Projekt: RAMESEUM SK, s.r.o., Jabloňová 475/15, 082 56 Pečovská Nová Ves 

5. Stavebný dozor: Mgr. Miroslav Kovalík, J. Cirbusovej 2162/48, 083 01 Sabinov 

Dotknuté orgány 

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

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

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

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

10. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

11. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP, OH, ŠVS 

12. Obec Pečovská Nová Ves 

13. Pre spis 


