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MESTO PRESOV
stavebný úrad
Hlavná ul.

ě,

PSČ 080 01

73, Prešov

V Prešove dňa: 20.05.2019

Císlo: SU/2337/2019-Su

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na
líniovú inžinierskú stavbu:
"Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete"
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona

50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení
jeho zmien a doplnkov prejednal žiadosť, spoločnosti Východoslovenská distríbuěná a.s., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete" v stavebnom konaní s dotknutými
orgánmi a so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:
Č.

Líniová inžinierska stavba: "Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN
siete" na pozernkoch parc. Č. KN-C 2274/1, KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 3267/3, KN
C 3253/1, KN-C 3253/6, KN-C 2043, KN-C 3546/1, KN-C 3546/62, KN-C 3269/11, KN-C
3269/8, KN-C 1876/3, KN-C 1876/1, KN-C 3269/2, KN-C 3269/1, KN-C 3232/3, KN-C
1888, KN-C 3269/6, KN-C 1998, KN-C 1886, KN-C 3233, KN-E 1-922, KN-E 1-971/1, KN
E 1-402/1, KN-E 2311 k.ú. Solivar, pre stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., so
sídlom M1ynská 31, 042 91 Košice sa podl'a § 66 ods. 1 stavebného zákona

povol'uje.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 01 - VN vedenie vzduch, montáž
úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž
úsek 03 - VN vedenie zem, montáž
úsek 04 - NN vedenie vzduch, montáž
úsek 05 - NN vedenie vzduch, demontáž
úsek 06 - NN vedenie zem, montáž
PS 01 Trafostanica
úsek O I - TS, montáž
úsek 02 - TS, demontáž

úsek 01 - VN vedenie vzduch, montáž
úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž
úsek 03 - VN vedenie zem, montáž
Navrhovanými káblorymi VN prípojkami v zemi (náhrada za vzdušné VN prípojky) z
existujúcej VN linky C. 479 sa napoja jestvujúce transformačné stanice (TS 0695-0007, TS
0695-0009, TS 0695-0017 a TS 0695-0073). Nové káblové VN prípojky povedú v trase
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existujúceho NN kábla v chodniku (ul. Zlatobanská), v koridore jestv. vzdušného NN vedeni a
(ul. Gápl'ová) resp. v novej trase pozdlž miestnej komunikácie (ul. Na brehu). VN prípojky sú
navrhnuté káblom NA2XS2Y lxlSO RM/2S. Jestvujúce vzdušné VN prípojky sa po realizácii
nových VN káblových prípojok zdemontujú. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop
káblovej ryhy so šírkou a hlbkou predpísanou STN 34 1050/1970 a v súlade s technologickým
predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podl'a počtu káblov,
spósobu, ochrany a miesta uloženia (chodnik, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné
rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedeni predpísané STN 73 6005: 1985.
Prechod VN káblov cez existujúce komunikácie bude riešený metódou riadeného pretlaku. Po
uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do póvodného stavu spevnením
cesty, násypu, osiatím trávou.
úsek 04 - NN vedenie vzduch, montáž
úsek 05 ... NN vedenie vzduch, demontáž
úsek 06 - NN vedenie zem, montáž
Napojenie na existujúcu vzdušnú NN sieť z novej TS sa zrealizuje káblami NA YV -J 4x ISO
v zemi cez navrhovaný podpemý bod (náhrada za existujúci PB). V rámci úprav NN siete sa v
nevyhnutnom rozsahu nahradia existujúce AIFe vodiče káblovým vedením NF A2X 4x120. V
rozsahu úpravy NN vedeni a sa prevedie rekonštrukcia existujúcich NN prípojok. Pre káblové
vedenie je potrebné urobit' výkop káblovej ryhy so šírkou a hÍbkou predpísanou STN 34
1050/1970 a v súlade s technologickým predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a
ukladanie káblov) podl'a počtu káblov, spósobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta,
zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných
vedení predpísané STN 736005/1985.
Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do póvodného stavu spevnením
cesty, násypu, osiatím trávou.
PS 01 Trafostanica
úsek 01 - TS, montáž
úsek 02 - TS, demontáž
V rámci výmeny jestvujúcej transformačnej stanice (TS 0695-0007 Gápl'ová Solivar) a zmeny
kon:tigurácie distribučnej siete sa osadí nová kiosková transformačná stanica VNINN
(400kVA) na verejne prístupnom mieste na parcele Č. 1888. VN prívod a NN vývody budú
káblové v zemi. Trafostanica je určená pre inštaláciu do vonkajších laikom vol'ne prístupných
priestorov bez ďalších dodatočných opatrení. V priestoroch trafostanice nie sú použité
horl'avé stavebné materiály.
Trafostanica splňa požiadavky STN 92 0201-4/2000 z hl'adiska požiarnej bezpečnosti stavby,
ako aj požiadavky vyhl. č. 94/2004 Z. z. z hl'adiska protipožiarneho zabezpečenia.
Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hradiska
dodržania hladiny hluku.
Existujúca trafostanica TS 0695-0007 Gápl'ová Solivar vrátane VN prípojky sa po realizácii a
zapojení novej TS zdemontuje.
Líniová inžinierska stavba "Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN
siete" je umiestnená v intravi1áne mesta Prešov.

Pre uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby
zo dňa 26.10.2018, pod číslom SÚ/6755/2018 - Su.
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Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavebník je povinný požiadať v dostatočnom predstihu Mesto Prešov - Odbor
dopravy a ŽP o vydanie rozkopávkového povolenia. Spátné povrchové úpravy je
potrebné realizovať v súlade s týmto rozhodnutím.
2. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou,
ktorú vypracoval Ing. Vladislav Plocar.
Projektová dokumentácia tvorí
neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný dodržat' podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré
vydalo Mesto Prešov, dňa 26.10.2018, pod číslom SÚ/6755/2018 - Su.
4. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstíhu 3 pracovných dní
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
5. Stavebník je povinný v zmysle § 11 ods. 6 zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike pri
vykonávaní stavebných prác konať tak, aby nespósobil ujmu na právach vlastníkom
dotknutých nehnutel'ností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedzit' ujmu na najmenšiu
možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť
pozemky do póvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradit'
vlastníkovi pozemku spčsobenú škodu.
6. Stavebník je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať
pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby.
7. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný lOdní vopred písomne oznámit'
vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie.
8. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky
vstupu na pozemok, dohodnút' termín prevádzania prác a nevyhnutný čas na odstávku
el. prúdu a po ukončení stavebných prác uviesť každý dotknutý pozemok do
póvodného stavu. Stavebné práce sa móžu prevádzať až po dohode s vlastníkom
konkrétneho dotknutého pozemku.
9. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do
póvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovat'
tak, aby nespósobili škody tretím osobám. Za škody spósobené realizáciou predmetnej
stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných
stavieb je stavebník povinný uviest' do pčvodného stavu.
10. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavby fyzickou
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat' geodetické a kartografické
činnosti podl'a § 75 ods. 1 stavebného zákona.
11. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR
č.532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody
stavebných výrobkov na spósob ich použitia.
12. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámit' začatie výstavby
v zmysle § 66 ods. 2 písmoh) stavebného zákona.
13. Stavbu bude uskutočňovat' zhotovitel': zhotovitel' bude určený výberovým konaní. Po
skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámit' písomne
stavebnému úradu meno a adresu zhotovitel'a stavby.
14. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávat' stavbyvedúci, ktorého činnost'
zabezpečí zhotovitel' stavby.
15. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podl'a
§ 46d ods. 2 stavebného zákona.
16. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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17. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je
podl'a osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zarnýšl'aný účel
podl'a § 43f stavebného zákona.
18. Stavebnými prácarni sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá
má požadovanú
odbornú kva1ifikáciu a zdravotnú spósobilosť podl'a § 43g
stavebného zákona.
19. Stavebník je povinný riešit' stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13
vyhlášky 532/2002 Z. z.
20. Stavebník je povinný na viditel'nom mieste označit' pozemnú stavbu štítkom " Stavba
povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom
pozemnú stavbu povolil.
21. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje.
22. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo
k spósobeniu škod na cudzích nehnutel'nostiach a majetku.
23. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadat' jednotlivých správcov
inžinierskych sietí o ích vytýčenie a práce uskutočňovat' tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu ..
24. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník
povinný likvidovat' v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne závazným nariadením Mesta
Prešov.
25. Zmenu v projektovej dokumentácií móže tunajší stavebný úrad povolit' podl'a § 68
stavebného zákona len v odóvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadost'
stavebníka.
26. Ak: sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia nezačne, toto stráca platnost' podl'a § 67 ods. 2 stavebného zákona.
27. So stavbou sa nesmie začat', pokial' rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle
§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Osobitné podmienky:

oú

Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, (č, OU-PO-OCDDPK2018/013955-002, zo dňa 31.05.2018) určil:
1.
V prípade obmedzenia cestnej premávky žiadame dokumentáciu doplnit' o projekt
dočasného dopravného značenia (zvláštne užívanie, státie mechanizmov v pracovnej
polohe na ceste, nakladanie a skladanie materiálu, príp. čiastočnú uzávierku, určenie
dočasného dopravného značenia a pod.) a tento odsúhlasiť s krajským dopravným
inšpektorátom, KR PZ v Prešove, Pionierska 33,08005 Prešov.
2.
Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby
ciest, t.j. mimo mesiace november - marec.
3.
Úpravou elektrického vedeni a nesmie dójsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, modernizácii cesty a st'ažovaniu jej údržby. Pevné nadzemné
objekty stavby (trafostanicu, RS, stlpy a pod. ), stavebník je povinný umiestniť v takej
vzdialenosti mimo hlavný dopravný priestor cesty. aby netvorili pevnú prekážku na
pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona. Jestvujúce
objekty, ktoré tvoria pevnú prekážku musia byť preložené.
4.
Pri trasovaní káblového vedenia v súbehu s cestou a jej križovaní žiadame v
dokumentácii stavby presne vyznačiť vzdialenost' objektov stavby (podperných bodov,
trafostanice, kábla, atd'.) od okraja vozovky resp., od osi cesty. Jednotlivé vzdialenosti
odsúhlasiť so správcom cesty - Správou a údržbou ciest PSK, Jesenná 14, 080 05
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5.
6.

7.

8.

Prešov, resp. s jej vlastníkom - Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2,
08001 Prešov,
Križovanie vedenia s cestou realizovať s dostatočnou podjazdnou výškou v súlade s
platnou STN.
Stavebné práce realizovat' tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky
cesty, príp. kjej poškodeniu. Póvodné podperné body umiestnené v cestnom telese a v

cestnom ochrannom pásme žiadame odstrániť.
V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte
pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie
povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku cesty a určenie
dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení s dostatočným časovým
predstihom (min. 15 dní pred samotnou realizáciou stavby).
Plánovaná stavba je navrhovaná v extraviláne v ochrannom pásme cesty, stavebník je
povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o udelenie výnimky na stavebnú
činnost' v ochrannom pásme pozemnej komunikácie v štádiu prípravnej dokumentácie.

VVS, a.s (č. 101525/2018/0, zo dňa 12.12.2018) určila:
1.
Pri realizácii stavebných prác žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1~5m na obidve
strany od vonkajšieho okraja potrubia pri priemere do 500 mm vrátane. Nad potrubím
a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať
činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k
potrubiu.
2.
Pri križovaniach či súbehu žiadame rešpektovať normu STN 73 6005 : Priestorová
úprava vedení technického vybavenia.
3.
Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia
pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým
podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na
Č. tel. 051/7572421.
4.
Pri realizácii prác pásme ochrany našich vodohospodárskych zariadení žiadame
prizvať zástupcu našej organizácie Ing. Strelca, Č. tel.: 051/7572520.
5.
Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej
dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, teda nebola
upresnená trasa vodovodu a kanalizácie, naša spoločnosť neručí za informáciu o
situovaní verejného vodovodu a kanalizácie, čo je v súlade so Stavebným zákonom Č.
50/1979 Z.z.. V prípade, že si žiadatel' neobjedná yytýčenie IS nenesie VVS, a.s.
zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
Správa a zimná údržba prešovských ciest s r.o. (zo dňa 11.03.2019) určil:
1.
Požadujeme spatnů úpravu na celom úseku rozkopávky v celej šírke a dlžke.
2.
Vzhl'adom k tomu, že bo1a podaná informácia na zámer uloženia ďalších lS (voda,
kanál) doporučujeme prejednať so zainteresovanými možnost' realizácie v jednej ryhe,
Slovak Telekom, a.s. (č. 6611835123, zo dňa 28.12.2018) určil:
1.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti rušeniu.
2.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti1, že jeho zámer je v
kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí,
vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
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ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551
3.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona
35112011 Z. z.
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
5.
Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
6.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je
potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu a1ebo
narušeniu ochranného pásma.
7.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podl'a § 68 zákona
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
8.
V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný
zastavit' zemné práce a požiadat' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadat' o vytýčenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, že na Valom
záujmovom území sa mažu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov. ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom,
a.s., týmto upozorňuje žiadatel'a na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovatel'ov týchto zariadení.
9.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu
spoločnosti
alebo
ju
odovzdáte
technikovi:
Fabul'a
František,
Ing.
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188,0902614733.
V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania.
10. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov
dodržat' pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
11. Žiadatel' maže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel'
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívat' bez súhlasu společnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nost' na
telekomunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
13. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinností požiadat' o vytýčenie.
Stavba sa maže užívat' iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný
návrh stavebníka podl'a § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad.
č.

č,

Stavebník je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložit' atesty a certifikáty všetkých
výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geodetické zameranie stavby.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli
zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.
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Odóvodnenie
Spoločnosť Východoslovenská
distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice,
podala dňa 14.01.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú
inžinierskú stavbu: "Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN síete"
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia
podl'a § 62 stavebného zákon prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania
v stavebnom konaní dňa 11.03.2018, ktoré bole oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou
na úradnej tabuli mesta Prešov od 11.02.2019 do 27.02.2019.
Pre uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo
dňa 26.10.2018, pod číslom SÚ/6755/2018 - Su ..
Stavebný úrad v súlade s § 62 a § 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil
a dospel k záveru, že povolením stavby nedójde k ohrozeniu verejného zaujmu, práv
a oprávnených záujmov účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti
a ochrany zdravia l'udí a požiarnej bezpečnosti.
Stavebník uzavrel s mestom Prešov "Zmluvu
vecného bremena" dňa 03.04.2018, Č. 1/2019.

o uzavretí

budúcej

zmluvy o zriadení

Námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Pripomienky účastníkov konania a
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba splňa všeobecné
technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47 stavebného zákona a nebude ohrozovat' verejný
záujem , predovšetkým z hl'adiska ochrany života zdravia osób a ani životné prostredie .
Taktiež stavebný úrad zistil, že stavebník dostatočne preukázal iné právo k pozemkom mimo
zastavaného územia obce v zmysle § 139 ods. lpísm . c) stavebného zákona, vyplývajúce zo
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Námietky
vznesené.

účastníkov

konania

a námietky dotknutých

orgánov

štátnej

správy neboli

K stavbe sa vyjadri1i: Mesto Prešov ORAM, Mesto Prešov OD ŽP, Mesto Prešov 00 KS, Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia - odpady, Okresný úrad v Prešove
odbor životného prostredia - ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor životného
prostredia, OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, O.S.V.O. comp.
a.s., Slovak Telekom a.s., SPP - distribúcia, Orange Slovensko a.s., KPÚ Prešov.
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podl'a položky č. 60 písmena g)
sumou vo výške 400 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov
bankovým prevodom dňa 17.05.2019.

Poučenie:
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb.

8
o správnom konaní a podl'a § 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Prešov a zverejnená na internete - elektronickej tabuli mesta Prešov.(www.presov.sk)
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej

inžinierskej stavby.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní podat' na mesto Prešov , správny orgán, ktorý
rozhodnutie vydal.
V súlade s § 54 odst. 2) zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie
podat' v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
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Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: "Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete", bola vyvesená na
úradnej tabuli mesta Prešov.
Dňa:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnuti a o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: .Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete", bola zvesená z
úradnej tabule mesta Prešov.

Dňa:
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