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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. 204/2022-139/Mp-03                                            V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.08.2022 

 

Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  

 

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 - 

 

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

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 06.07.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby : „Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za majerom parc. č. 

1100/59“ na pozemku parc. č. KN-C 1100/104; 1103/2; 1100/113 katastrálne územie Pečovská 

Nová Ves. 

 Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením  

§ 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 09.08.2022. 

Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona 

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

predpisov posúdila predložený návrh podľa § 37 s prihliadnutím na § 38 stavebného zákona a 

prerokovala v uskutočnenom územnom konaní podľa §§ 35, 36  stavebného zákona s dotknutými 

organmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného zákona), zosúladila stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi a na základe uskutočneného konania 

 

v y d á v a 
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona 

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : 

„Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za majerom parc. č. 1100/59“  

na pozemku parc. č. KN-C 1100/104; 1103/2; 1100/113 tak, ako je to zakreslené v situácii stavby, 

v dokumentácií pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorú vypracovala Ľubomíra 

Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov 

v rozsahu stavby: 

Preložka STL plynovodu  

Navrhovaný plynovod D 90 PE sa napojí existujúci STL plynovod D 90 v chodníku pred 

parc. č. 1100/59, 1100/164. Napojenie v chodníku, navrhujeme uzatváracou tvarovkou 

POLYSTOPP, ohyb 90/30. Ďalej pokračuje v chodníku parc. č. 1103/2 dl. 11m po L1 — tu sa osadí 

orientačný stĺpik. Pokračuje v zeleni pozdĺž parc. č. 1100/104 k STL plynovodu D 90PE. Ukončenie 

navrhovaného plynovodu D 90 ukončiť ohybom. Prepojenie na STL plynovod D 90 PE navrhujeme 

uzatváracou tvarovkou POLYSTOPP D 90. Prepojenie plynovodu bude realizované napojením na 

STL plynovod D 90 PE bez miestneho škrtenia — plno-prietokovo. Pripojenie sa zrealizuje : 

uzatváracou tvarovkou POLYSTOPP. Na zabezpečenie stáleho prietoku počas uzavretia potrubia sa 

použije obtok (BAJPAS) D 63 dl. 30m. Pôvodné potrubie D 90 PE ostáva v zemi. Za a pred 

uzatváracou tvarovkou sa osadí klenuté dno D 90.  
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Pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu predmetnej stavby sa podľa § 39a ods. 2 a § 

39b ods. 3 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky z hľadiska územného, 

urbanistického a architektonického riešenia a z hľadiska vplyvu na životné prostredie: 
1. Stavba - objekty stavby budú umiestnené na pozemkoch vymedzených podľa situačných 

výkresov projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto územnom konaní, 

ktorú vypracovala Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov. 
2. 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 projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 
3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude pre uskutočňovanie stavby riešiť 

zabezpečenie ochrany existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického 

vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie alebo súbeh vedenia trás. 

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

vzťahujúce sa ku stavbe. 

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

osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

6. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
7. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých podzemných vedení 

inžinierskych sietí a dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 

vedení, v plnom rozsahu. 

Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stavísk dotknutých orgánov: 

 Rešpektovať podmienky stanoviska SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/PS/0164/2022/Uh zo dňa 

22.06.2022    

      

R o z h o d n u t i e  o  námietkach a 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. 

 

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 06.07.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby : „Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za majerom parc. č. 

1100/59“ na pozemku parc. č. KN-C 1100/104; 1103/2; 1100/113 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 a) 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.: 204/2022-139/Mp-02 zo dňa 07.07.2022 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 09.08.2022. 

 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 
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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, internetovej stránke 

www.pecovska.sk a na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.slovensko.sk. 

 Počas zverejnenia oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou neboli 

uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania. 

 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 09.8.2022, 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 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: Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov 

• SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0411/2022/Lo zo dňa 25.05.2022  

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

vo výroku rozhodnutia. 

 

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. 
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Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 54 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 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, MBA 

                  starosta obce     

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 204/2022-139/Mp-03 zo dňa 30.08.2022 (podľa 

§ 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb – 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 

Na vedomie 
10. Obec Červenica pri Sabinove 

11. Obec Pečovská Nová Ves 

12. Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov 

13. Spis 
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