26 -03- 2020

MESTO PREŠOV
Stavebný úrad
PSČ 080 Ol
V Prešove dňa: 16.03.2020

Hlavná ul. č. 73, Prešov
Číslo : SÚ/87112020 - Sf/2

Vec:
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: " Rekonštrukcia plynovodov Prešov Mičurinová" na uliciach Mičurinova, Kotrádova, Údenárska, Sabinovská a Duklianska pre
stavebníka" SPP -distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 26

Stavebné povolenie
( VEREJNÁ VYHLÁŠKA )
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho noviel, na
základe žiadosti SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 26 zo dňa
30.09.2019 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaním a po posúdení a
preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 stavebného zákona rozhodol
takto:
Žiadateľovi SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 26 sa podľa § 66

stavebného zákona
povoľuje

líniová inžinierska stavba: " Rekonštrukcia plynovodov Prešov -

Mičurinová

" na uliciach

Mičurinova, Kotrádova, Údenárska, Sabinovská a Duklianska na pozemkoch par. č. KN-C

909/1, KN-C 9667, KN-C 9661/6, KN-C 9661/5, KN-C 912/2, KN-C 91211 , KN-C
855/24, KN-C 855/17, KN-C 855/15 , KN-C 855/12, KN-C 9782/6, KN-C 9782/7, KN-C
9782/5, KN-C 9782/1, KN-C 9665/6, KN-C 9665/3, KN-C 9665/1 , KN-C 9609, KN-C
2715/45, KN-C 2715/9, KN-C 1017/1 , KN-C 874/128, KN-C 8741126, KN-C 8741124, KNC 874/123, 874/122, KN-C 874/121, KN-C 874/115, KN-C 874/114, KN-C 874/113, KN-C
874/112, KN-C 874/106, KN-C 8741104, KN-C 874/101, KN-C 874/98, KN-C 874/96, KN-C
874/95 , KN-C 874/93, KN-C 874/89, KN-C 874/84, KN-C 874/82, KN-C 874/80, KN-C
874/75, KN-C 874/74, KN-C 874/71, KN-C 874/70, KN-C 874/64, KN-C 874/62, KN-C
874/60, KN-C 874/58, KN-C 874/56, KN-C 874/54, KN-C 874/47, KN-C 874/45, KN-C
874/43, KN-C 874/30, KN-C 874/8, KN-C 874/7, KN-C 874/6, KN-C 874/5, KN-C 874/4,
KN-C 874/1, KN-C 855/34, KN-C 855/30, KN-C 855/27, KN-C 855/26, KN-C 855/24, KN-C
19, KN-C 855/18, KN-C 855/12, KN-C 855/6, KN-C 9808/42, KN-C9622, KN-C 9619, KNE 560112, KN-E 3375/1, KN-E 3375/2, KN-E 3430/41 , KN-E 3579, KN-E 3580 katastrálne
územie Prešov. Obnovované plynárenské zariadenia v celkovej dÍžke 2475,0 m budú vedené
v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme pôvodných plynovodov.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO
SO
SO
SO

Ol 02 03 04 -

Plynovody
Pripojovací plynovod
Dopojenie- OPZ
Prepoje a odpoje
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Líniová inžinierska stavba " Rekonštrukcia plynovodov Prešov - Mičurinová "
bude realizovaná na základe projektovej dokumentácie vyhotovenej Ladislavom Ciskom,
SPP-distibúcia a.s. oddelenie projekcie. Projektová dokumentáci je neodeliteľnou súčasťou
vydaného rozhodnutia.
Pre umiestnenie a

uskutočnenie

pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky:

l. Líniová stavba bude umiestnená v lokalite - ulice: Mičurinova, Kotrádova, Údenárska,
Sabinovská a Duklianska.
2. Celková dÍžka samostatných výkopov bude cca 2475 m + 708 m plynových prípojok.
3. Účelom projektu je výmena existujúcich ocel'ových STL plynovodov, armatúr a prípojok
za STL rozvody z potrubia PE l OORC. Obnova (rekonštrukcia) je vyvolaná častým
výskytom porúch. Plynovodná sieť je navrhnutá tak, aby kapacitne pokryla existujúci stav
odberov plynu, ako aj predpokladaný ďalší rozvoj. Existujúce oceľové STL plynovody o
dimenziách DN 200, DN l OO, DN80, DN 50 na uliciach Mičurinova, Kotrádova,
Údenárska, Sabinovská a Duklianska sa nahradia STL plynovodmi z
materiálu PE 100 RC o dimenziách D225, DllO, D90, D63, DSO, pričom sa zároveň
zrekonštruujú aj všetky oceľové prípojky k rodinným domom, maloodberateľom,
strednoodberateľom a nahradia sa prípojkami z materiálu PE 100 RC o dimenziách D63,
D40 a D32 vrátane plastových skriniek DRZ. Skrinky DRZ budú umiestnené v oplotení a
pred oplotením, príp. za oplotením. Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE
100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE. Na stavenisku dôjde k styku s
ochrannými pásmami vzdušného elektrického vedenia a podzemných inžinierskych sietí.
Pri súbehu a križovaní novo budovaných plynovodov a plynovodných prípojok s
existujúcimi inžinierskymi sieťami sa musí postupovať v zmysle STN 736005. Všade tam,
kde budú realizované nevyhnutné výkopové práce pre možnosť uplatnenia technológií pre
obnovu plynovodov a prípojok plynu, bude nutné pred zahájením výkopových
prác vykonať vytýčenie týchto vedení a v ochrannom pásme v prípade križovania a súbehu
plynovodov s týmito vedeniami sa musia všetky práce vykonať ručne. Ručne sa musia
vykonať výkopové práce i v blízkosti nadzemných vedení v prípade, že by mohlo dôjsť k
poškodeniu nadzemného zariadenia, prípadne k ohrozeniu pracovníkov.
Križovanie navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami, je
navrhované bezvýkopovou technológiou, napr. horizontálnym riadeným vŕtaním,
neriadeným pretláčaním. Realizované bude všade tam, kde je to technicky reálne. Zemné
práce sa pri rekonštrukcii budú vykonávať ručne, resp. strojne, v ochranných pásmach IS
výhradne ručne.
4. Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbehy budú riešené
v súlade s priestorovou normou STN 736005. Pred začatím zemných prác sa jestvujúce
inžinierske siete vytýčia. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa
podmienok jednotlivých správcov sietí.
5. Povrch rýh sa po zásype uvedie do pôvodného stavu. V zeleni sa zatrávni, spevnené
plochy sa upravia betónom na šírku porušenia a asfaltom na šírku porušenia, viď.
vyjadrenie SKK. Prípadné škody spôsobené stavbou budú vlastníkom nahradené
z nákladov stavebníka.
6. Pri realizácií stavby dôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich
stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej
sústavy drevín - mčným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie
narušenej časti prírody do pôvodného stavu.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
51 0/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a
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predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a
osôb na stavenisku,
8. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť ku škodám na majetku alebo nehnuteľnostiach iným
osobám; stavebník uhradí všetky prípadné škody spôsobené pri výstavbe predmetnej
stavby,
9. Vstup na pozemky stavebník včas prejedná s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov
dotknutých výstavbou,
l O. Dovoz všetkého materiálu na stavbu zabezpečuje dodávateľ stavby.
ll. Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať všetky vyjadrenia príslušných orgánov a
organizácií k danej stavbe. Zemné a montážne práce je potrebné prevádzať tak, aby počas
realizácie nebolo zhoršované životné prostredie.
12. Všetky kríženia s komunikáciami je potrebné realizovať podvrtaním.
13. Trasu výkopu po potrubia je potrebné uviesť do pôvodného stavu, o čom bude urobený
písomný záznam s MsÚ Prešov - odbor ŽP a dopravnej infraštruktúry. Spätné úpravy
chodníkov v trase výkopu budú zrealizované v súlade so vznesenými požiadavkami.
14. Investor stavby je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov
týchto sietí.
15. Pred začatím stavebných prác, je investor stavby povinný zaistiť si u príslušných
organizácii priebeh inžinierských sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
16. Stavba bude zrealizovaná a trasovaná podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorú
overil tunajší stavebný úrad; prípadné zmeny stavby nemôžu byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu,
17. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku,
18. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby, stavebník zabezpečí jeho patričnú
likvidáciu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN Mesta Prešov,
19. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám
a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa
musia primerane vybaviť dostatočné bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi
a musia sa označiť,
20. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby časový úsek od uskutočnenia výkopu, cez
položenie vedenia až po spätné zasypanie a úpravu narušeného povrchu bol čo najkratší,
21 . Stavebník zabezpečí pred zahájením prác vybavenie staveniska prenosovým dopravným
značením, ktoré odsúhlasí s Krajským riaditeľstvom PZ- KDI v Prešove,
22. Pred začatím výkopových prác si stavebník včas zabezpečí presné vytýčenie trás
u jednotlivých správcov sietí ako aj orgánov a organizácií, ktoré hája záujmy spoločnosti
podľa osobitných predpisov, aby nedošlo k ich poškodeniu; pri súbehu a križovaní dodrží
STN 73 6005 ,
23. Pri uskutočňovaní výstavby bude stavebník rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich sietí
a stavbu bude uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená ani obmedzená prevádzka
vlastníkov a prevádzkovateľov jestvujúcich sietí a zariadení,
24. Stavebník zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať
zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných sietí a upozorní ich na
možnosť odchýlok od vytýčenia na povrchu,
25. Zemné práce pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakom čase
a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať
prístup, alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na pozemných
komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne
bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi,
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26. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu v súlade s §22 odst.2
vyhlášky MŽP SR č. 532 /2002 z. z.,
27. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého
poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením,
28. Stavenisko musí byť zabezpečené v súlade s§ 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 l 2002 Z. z.,
29. Stavebník, resp. dodávateľ stavebných prác je povinný pri stavebných prácach používať
vhodné náradia a prevádzkyschopnú techniku; hÍbiace stroje nesmú byt' používané vo
vzdialenosti menšej ako lm (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej
polohy podzemného vedenia,
30. Výkopové práce bude stavebník vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu statiky
existujúcich objektov a zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti trasy,
31. Zemina vo výkopoch, ktoré sú vedené vo voľnom teréne bude pred uložením potrubia
náležite zhutnená,
32. Priečne kríženia trasy s miestnymi komunikáciami a chodníkmi budú realizované
podpichom, resp. pretláčaním,
33. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí
postupu prác s ich prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne;
po obnažení podzemných vedení je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti
ich možnému poškodeniu,
34. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude
bezodkladne informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa
zariadenia; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu,
35. Ak bude potrebné odstrániť stromovú zeleň, stavebník si vyžiada súhlas na výrub drevín,
resp. krovia od príslušného organu ochrany prírody Mesta Prešov; trasu je potrebné viesť
tak, aby sa minimalizoval stret so "zeleňou" a len v nevyhnutných prípadoch je možné
viesť trasu v blízkosti stromov (v týchto prípadoch výkop realizovať ručne); zakazuje sa
poškodzovať koreňový systém stromov,
36. Ku konečnému zasypávaniu ryhy je stavebník povinný prizývať zodpovedných
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané o čom bude
vyhotovený písomný záznam,
37. Vonkajšie objekty (napr. podperné body, rozvodné skrinky) nesmú byť umiestnené
v chodníkoch,
38. Po ukončení prác stavebník upraví narušené plochy, miestne komunikácie a chodníky
podľa požiadaviek ich vlastníkov prípadne užívateľov,
39. Stavebník je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb pred vstupom na nehnuteľnosť vopred pre jednať, min.
15 dní vstup na nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom
nehnuteľností,

40. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb
a aby pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,
41. Po skončení prác na výstavbe je stavebník povinný uviesť pozemok a stavbu do
pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. O prípadnej náhrade škody je
kompetentný rozhodnúť súd, ak nedôjde k dohode podľa občianskoprávnych predpisov,
42. Stavebník po uskutočnení výberového konania oznámi stavebnému úradu dodávateľa
ktorý bude realizovať stavebné práce.
43. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom
stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
Osobitné podmienky
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l. MsÚ Prešov, odbor financií a mestského majetku ako vlastník pozemku parc. č pozemkoch
par.č. KN-C 9808/42, KN-C 9619, KN-C 2715/45, KN-C 2715/47, KN-C 2715/43, KN-C
874/93, KN-C 874/4, KN-C 874/96...... . k. ú. Prešov v záväznom vyjadrení č. OF
a MM/13825112019 zo dň 28.10.2019 nemá pripomienky k uvedenej stavbe a súhlasí
realizáciou plynovodu za dodržania nasledujúcich podmienok:

-

stavebník dodrží podmienky Msú Prešov, odboru územného rozvoja, architektúry
a výstavby a odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.
Stavebník je povitmý dodržať podmienky uvedené v záväzných vyjadreniach orgánov
štátnej správy a územnej samosprávy.
Postupovať v zmysle dohody o postupe pri zriaďovaní a uznávaní vecných brmien pri
rekonštrukčných projektoch SPP - Distribucia, a.s.
uzatvorenej medzi SPP Distribúcia a.s. a Mestom Prešov zo dňa 24.05.2017 číslo dohody 201700414.

2. MsÚ Prešov - odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, príslušný cestný
správny orgán v záväznom vyjadrení č. OŽPaDI/13036/2019/JLe zo dňa 26.09.2019 súhlasí
s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu, pričom požaduje splniť nasledovné
podmienky:
- Časové a technické podmienky samotného uloženia plynového potrubia budú
spresnené v povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného
priestranstva, ktoré vydá Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry na
základe žiadosti, ktorú stavebník predloží min. 30 dní pred začatím stavebných prác.
Trasu uloženia
plynovodov koordinovať s pripravovanou
stavbou
"INS_FTTH_PO_Prešov_Sabinovská", ktorej investorom je SPOJSTAV spol. s.r.o. ,
Sadová 9, 052 Ol Spišská Nová Ves (kontakt: Alžbeta Dimiterová 0904 665 642)
V trase uloženia plynovodov na Ul. Údenárska, Kotrádova bola zrealizovaná nová
výsadba stromov a v roku 2018 bola zrealizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie
(chodník) zo zámkovej dlažby, ktorej zmluvným zhotoviteľom stavby bola spoločnosť
MAZAD, s.r.o. Podhorany. Zhotoviteľ v zmluve o dielo ručí za kvalitu ním
prevedených prác a na ním dokončené dielo poskytol záručnú lehotu 5 rokov. Z tohto
dôvodu Vám odporúčame pred zrealizovaním spätných úprav kontaktovať zhotoviteľa
stavby na č. mobilu 0905234684, alebo na mail mazadsk@gmail.com a v súčinnosti s
nimi zrealizovať spätnú úpravu chodníka zo zámkovej dlažby.
V trase uloženia plynovodov na chodníku na ulici Sabinovská je potrebné zrealizovať
spätnú úpravu v celej šírke a dlžke komunikácie.
Priečne rozkopávky na miestnych komunikáciách (cesta, chodník) Vám odporúčame
realizovať pretláčaním .

Podmienky realizácie výkopových prác na verejnej zeleni Vám určí správca verejnej
zelene mesta Prešov, t.j. Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia
a dopravnej infraštruktúry, referát životného prostredia.
Spätné povrchové úpravy po zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejného
priestranstva odovzdať v rámci preberacieho konania cestnému správnemu orgánu pre
miestne komunikácie, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, referát
dopravnej infraštruktúry, správcovi komunikácie SaZÚPC, s.r.o. Prešov a správcovi verejnej
zelene mesta Prešov, Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej
infraštruktúry, referát životného prostredia.

-

Platnosť

záväzného stanoviska je obmedzená na čas 12 mesiacov, alebo do času zmeny
legislatívy v danej oblasti alebo zmeny dopravných pomerov v predmetnej lokalite.
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3. Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia v záväznom vyjadrení č. OU-POOSZP3 2019/040197-02zo dňa 26.08.2019 súhlasí s realizáciou stavby za podmienoky:
- Rešpektovať verejné rozvody vodovodu a kanalizácie.
4. Okresný úrad v Prešove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v záväznom
vyjadrení č. OU-PO-OCDPK-2019/0444596-002 zo dňa 04.09.2019 súhlasí s realizáciou
stavby.
5. Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia v záväznom vyjadrení č. OU-POOSZP3 2019/041023-002 zo dňa 13.08.2019 súhlasí s realizáciou stavby za podmienok:
- Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín
a súvislých kro vitých porastov v zastavanom území obce s výmerou na l O m2
a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 nl, je potrebný súhlas
od územne príslušného obecného úradu, okrem prípadov uvedených v§ 47 ods.
4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu
a dbať na koreňové systémy stromov a krovín.
- Po ukončení výstavby je potrebné narušené povrchy zelene a spevnených plôch
uviesť do pôvodného stavu.
6. Okresný úrad v Prešove, odbor pozemkový a lesný v záväznom vyjadrení
PLO 2019/040654-002 zo dňa 08.08.2019 súhlasí s realizáciou stavby.

č.

OU-PO-

7. Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí s realizáciou stavby za podmienok obsiahnutých
v rozhodnutí o nariadení archeologického výskumu č. KPUPO - 2019/1853103/66130/Ul zo dňa 19.08.2019
-

nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum
je povinná držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12
pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa §
40 ods. 9 pamiatkového zákona.
podľa§ 38 ods. l pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
podľa§ 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického
výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,
pričom začatie výskumu sa uskutoční komisionálne za účasti KPÚ Prešov,
podľa § 39 ods. ll odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, jedno vyhotovenie
výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SA V,
odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v
prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,
lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. ll
pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od
skončenia terénnej časti výskumu.

8. Stavebník dodrží podmienky VVS, a.s. závod Prešov obsiahnuté vo vyjadrení č.
39699/2019/0 zo dňa 03.05.2019.V záujmovom území sú trasované PIS verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v správe VVS, a.s. závod Prešov. Pri pokladaní línie v
súbehu je potrebné rešpektovať v zmysle zákona č. 442/2002 7. 7 n " 0 ~~:
_ _, __ ,_
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vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa § 19 Ochranné pásma verejných
vodovodov a verejných kanalizácií, nasledovné:
(2) Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného
okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
a) l ,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
(5) V pásme ochrany je zakázané
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu
alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.
-

-

-

Pri krížení umiestňovaných káblov s PIS vodovodu a kanalizácie v správe spoločnosti
VVS, a.s. závod Prešov je potrebné rešpektovať STN 73 6005 a umiestňované vedenia
v týchto miestach uložiť kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia do
chráničiek v celej šírke ochranného pásma vodovodných a kanalizačných sietí.
Presné výtýčenie týchto IS v teréne na základe objednávky zabezpečia pracovníci
správcu VVS, a.s. Závod Prešov.
V prípade, že si stavebník neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za
prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
Pri realizácii stavby v ochrannom pásme PIS rozvodov v správe VVS, a.s. Závod
Prešov prizvať určených zástupcov VVS, a.s. Závod Prešov.
Pri realizácii prác v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení v správe VVS,
a.s. je potrebné prizvať zástupcu správcu VVS, a.s.
Je potrebné zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v správe spoločnosti
VVS, a.s. závod Prešov. Polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv.
Požaduje sa zameranie troch bodov (bod v mieste križovania a po jednom bode na
každú stranu od zariadenia v správe VVS, a. s.) V prípade odkrytého zariadenia cv
správe VVS, a.s. aj dva jeho body. Zameranie bude obsahovať súradnice "XY"
a absolútnu výšku "Z". Po realizačné zameranie stavby je potrebné odovzdať na odd.
GIS spoločnosti VVS , a.s. v digitalnej forme.
Rešpektovať povolené a realizované trasy vodovodu a kanalizácie.

9. Slovak Telekom a.s. v záväznom vyjadrení č. 6611911215 zo
s realizáciou stavby za dodržania týchto podmienok:
-

-

dňa

23 .042019 suhlasí

V záujmovej oblasti sa nachádza telekomunikačné vedenie l rádiové zariadenie
v správe Slovak Telekom a.s. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky
ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových)
Počas realizácie stavby je potrebné dodržať nasledovné podmienky ochrany
telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení. Existujúce zariadenia sú chránené
ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §65 zákona č. 351/20 ll Z.z. o ochrane proti rušeniu. V káblovej ryhe sa
moze nachádzať vioac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Navrhovatelia sú povinní zabezpečiť zakreslenie existujúcich zariadení do podkladov.
V zmysle§ 66 odst. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za čo
zodpovedá projektant.
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Navrhovateľ je

pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že

-

zabezpečí:

-

-

-

-

-

-

-

-

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení 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± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu,
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia vhodne zabezpečené proti akémukoľvek
ohrozeniu a poškodeniu,
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak
Telekom nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez
vedomia správcu,
V prípade požiadavky napojenia lokality , resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať PD.
Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne.
Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na
určenom tel. čísle,
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je to
možné vykonať len so súhlasom správcu siete,
Je potrebné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu. Navrhovatelia sa upozorňujú, 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,
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na
základe samostatnej objednávky.
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 vytýčenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že sa
v záujmovom území môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s.
týmto upozorňuje navrhovateľov na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
V prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebná zo strany navrhovateľov
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
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12. BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. v záväznom vyjadrení č. 484/2019 zo dňa 23.04.2019
súhlasí s realizáciou stavby za podmienok
- Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené KDS v správe spoločnosti UPC (ďalej
v texte iba spoločnosti UPC). K uvedenej PD nemáme výhrady pokiaľ pri realizácii
stavby budú dodržané všetky zákonne podmienky týkajúce sa ochrany sieti v správe
spoločnosti UPC. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu
byť ohrozené alebo
poškodené zariadenia spoločnosti UPC je navrhovateľ povinný vykonať všetky účinné
ochranné opatrenia.podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom
resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento
fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
Zvlášť spoločnosť UPC zdôrazňuje aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané
nasledovné podmienky :
Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí
a zariadení pred zahájením výkopových prác,
bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ustanovenia § 68
zákona č. 351/20 ll Z.z. o elektronických komunikáciách príslušné STN.
preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hÍbiace stroje) v ochrannom pásme
od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi
telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli
vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor,
bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti
UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi
dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor,
spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou
fóliou.
- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
- v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky.
Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia
poverená spoločnosťou UPC,
- Z uvedených dôvodov spoločnossť UPC požaduje:
dodržať ust. Zákon o ochrane siete a zariadení,
- dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC.
- toto vyjadrenie platí l rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce
neskôr, ako l rok od dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.
- Poukazujeme na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany tak ako je to
vyššie uvedené je okrem iného porušením zákona o elektronických komunikáciách
v platnom a účinnom znení s tam uvedenými následkami.
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13. VSD a.s. Košice v zavaznom vyjadrení
s realoizáciou stavby za podmienok:

č.

8286/2019 zo

dňa

23.04.2019 súhlasí

Umiestňované

trasy kolidujú s podzemnými káblovými NN l kV a VN 22 kV
vedeniami v správe a majetku.
VSD a.s. Košice upozorňujú na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012
Z.z.
(l) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo
je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a
zdravia osôb a majetku.
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto
vzdialenosť je
a) l m pri napätí do ll O kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
b) 3m pri napätí nad 110 kV.
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad
týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a
bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

-

-

VSD a.s. Košice s o zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasia,
požadujú však dodržať nasledovné podmienky:
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby je potrebné objednať si vytýčenie káblov
zaslaním objednávky a mapového podkladu u určených pracovníkov.
- V prípade, že bude križované podzemné vedenie v správe VSD a.s. Košice, alebo
dôjde ku súbehu výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie v správe
VSD a.s. Košice proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu vedenia v správe VSD a.s. Košice s novo ukladanými
inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN
73 6005 Zmena a) tab. l ,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. Košice je potrebné prizvať zástupcu
spoločnosti VSD a. s. Košice kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN l kV a VN 22 kV
podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je
potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich
mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 l 050, STN 33 2000-5-52
a STN 73 6005.

14. V záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v správe spoločnosti
Spravbytkomfort, a.s. Prešov. Je potrebné dodržať zákon č. 645/2004 Z.z. § 36 ochranné
pásmo l m na každú stranu teplovodu. Pred začatím prác je potrebné požiadať na presné
vytýčenie týchto sietí.

ll

15. SITEL s.r.o.súhlasí s realizáciou stavby za podmienky dodržania ochrany ich sieti.
16. V záujmovej oblasti dôjde k súbehu aj križovaniu sietí v správe spoločnosti CondorNet,
s.r.o. Prešov. Pred začatím stavby je potrebné písomne požiadať o vytýčenie týchto
telekomunikačných sietí.
K navrhovanej stavbe v písomnej forme dňa 20.01.2020 vznieslo pripomienku
Združenie domových samospráv
- Podľa položky č.2.14 prílohy č.8 k zákonu ElA č. 24/2006 Z.z. podliehajú
zisťovaciemu konaniu aj "priemyselné zariadenia na vedenie pary, l2Ď!!IY:. a teplej
vody" a to bez určenia prahovej hodnoty, takže je zisťovacie konanie nutné vždy a to
aj v prípade zmeny existujúcej činnosti (§ 18 ods.2 zákona ElA). Podľa § 140c ods.6
Stavebného zákona stavebný úrad iniciuje zisťovacie konanie sám ak zistí, že stavba
podlieha povinnému zisťovaciemu konania a toto nebolo vykonané; do právoplatného
rozhodnutia stavebné konanie preruší.
Stavebný úrad námietke nevyhovelo.

Odôvodnenie:
Dňa

30.09.2019 podal navrhovateľ SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511
Bratislava 26, na stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavby - " Rekonštrukcia
plynovodov Prešov
Mičurinová
" na uliciach Mičurinova, Kotrádova,
Údenárska, Sabinovská a Duklianska na pozemkoch par. č. KN-C 909/1, KN-C 9667, KN-C
9661/6, KN-C 9661/5, KN-C 912/2, KN-C 912/1, KN-C 855/24, KN-C 855/17, KN-C
855/15, KN-C 855/12, KN-C 9782/6, KN-C 9782/7, KN-C 9782/5, KN-C 9782/1, KN-C
9665/6, KN-C 9665/3, KN-C 9665/1, KN-C 9609, KN-C 2715/45, KN-C 2715/9, KN-C
1017/1, KN-C 874/128, KN-C 874/126, KN-C 874/124, KN-C 874/123, 874/122, KN-C
874/121, KN-C 874/115 , KN-C 8741114, KN-C 874/113, KN-C 874/112, KN-C 874/106,
KN-C 874/104, KN-C 874/101, KN-C 874/98, KN-C 874/96, KN-C 874/95, KN-C 874/93 ,
KN-C 874/89, KN-C 874/84, KN-C 874/82, KN-C 874/80, KN-C 874/75, KN-C 874/74, KNC 874/71 , KN-C 874/70, KN-C 874/64, KN-C 874/62, KN-C 874/60, KN-C 874/58, KN-C
874/56, KN-C 874/54, KN-C 874/47, KN-C 874/45, KN-C 874/43, KN-C 874/30, KN-C
874/8, KN-C 874/7, KN-C 874/6, KN-C 874/5, KN-C 874/4, KN-C 874/1, KN-C 855/34,
KN-C 855/30, KN-C 855/27, KN-C 855/26, KN-C 855/24, KN-C 19, KN-C 855118, KN-C
855/12, KN-C 855/6, KN-C 9808/42, KN-C9622, KN-C 9619, KN-E 560/12, KN-E 3375/1,
KN-E 3375/2, KN-E 3430/41, KN-E 3579, KN-E 3580 katastrálne územie Prešov.
Obnovované plynárenské zariadenia v celkovej dÍžke 2475,0 m budú vedené v pôvodných
trasách, resp. v ochrannom pásme pôvodných plynovodov.
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných
orgánov a organizácií.
Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských
zariadení. Súčasťou distribučnej siete plynárenských zariadení je aj pôvodný plynovod.
V zmysle ustanovenia § 22 ods. l písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode
a využití vyhrievacích plynov ( Plynárenský zákon ) právnemu predchodcovi stavebníka
prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnosti::~r.h
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Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny ( Elektrizačný zákon ) týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno, pričom sa toto
vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovalo do
pozemkových kníh. Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na
základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 25112012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých predpisov. Obnova sa navrhuje na časti plynárenských zariadení, ktoré tvoria

s pôvodnými časťami plynovodu jeden stavebno-technický a prevádzkový celok . Obnovou
časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska účelu jej
užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov.
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad súčasne nariadil v súlade s § 61 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel, ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 11.02.2020 so stretnutím na
Mestskom úrade v Prešove, v zasadačke Jarkova 26, na l. poschodí.
Súčasne

stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania začatie stavebného
konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní
a v súlade s ustanovením § 61 odst. 4) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o povolenie
líniovej stavby. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie stavebného konania konania
bola vyvesená dňa 16.01.2020 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete
(www.presov.sk).
V rámci stavebného konania svoje stanovisko oznámili tieto dotknuté orgány:, Krajský
pamiatkový úrad v Prešove, MV -východ agentúra správy majetku , Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o ŽP, Mesto Prešov, v.z. MsÚ, OÚP,AaV, orgán územného plánovania,
Mesto Prešov, MsÚ,ODŽPaDl, Mesto Prešov OD FaMM, VVS, a.s. závod Prešov, VSD a.s.
Košice, SPP-D a.s. Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, S.T. a.s.
Bratislava, CondorNet s.r.o. Prešov, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Sitel, s.r.o., , a.s.
Ministerstvo obrany SR Košice,
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného
zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47
stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré
by bránili povoleniu stavby.
·
K navrhovanej stavbe v písomneJ forme dňa 20.01.2020 vznieslo pripomienku
Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.Box 218 Bratislava
Podľa položky č.2.14 prílohy č.8 k zákonu ElA č. 24/2006 Z.z. podliehajú
zisťovaciemu konaniu aj "priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej
vody" a to bez určenia prahovej hodnoty, takže je zisťovacie konanie nutné vždy a to
aj v prípade zmeny existujúcej činnosti (§18 ods.2 zákona ElA). Podľa §140c ods.6
Stavebného zákona stavebný úrad iniciuje zisťovacie konanie sám ak zistí, že stavba
podlieha povinnému zisťovaciemu konania a toto nebolo vykonané; do právoplatného
rozhodnutia stavebné konanie preruší.
Stavebný úrad námietke nevyhovel.
Položka č.2.14 príloha č.8 k zákonu ElA č. 24/2006 Z.z. Priemyselné zariadenia na vedenie
pary, plynu a teplej vody. Predmetná položka je zaradená pod bodom č. 2 energetický
priemysel. Strednotlakové potrubie pre vedenie plynu nie ie mr\'~... 6 ---- - "
•
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priemyselné zariadenie. Zákonodarca ak by považoval plynovod za priemyselné zariadenie
neuvádzal by v bode č.2 16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo
s tlakom v určitých hodnotách ako osobitnú činnosť, pre ktoré je nevyhnutne posudzovanie
vplyvov na životné prostredie. S logického výkladu príslušnej právnej normy je zjavne, že
predmetná stavba nie je priemyselné zariadenie a teda nespadá medzi činnosti, pre ktoré je
potrebné riešiť posudzovanie vplyvu na životné prostredie.
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena g) sumou vo
výške 400 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku bankovým prevodom na
účat mesta dňa 19.11.2019.
Ich stanoviska boli zahrnuté do podmienok tohto územného rozhodnutia. Na základe
uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby,
musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom
konaní a podľa § 42 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 stavebného povolenia.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 správneho poriadku odvolať . V zmysle § 54
ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na mesto Prešov - stavebný úrad, Hlavná 73, Prešov. Po vyčerpaní všetkých
riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

<./ ' -

Ing. Andrea Turčanová
primátorka m7sta
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Úradný záznam
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
" Rekonštrukcia plynovodov Prešov - Mičurinová " bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta
Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk)

26 -03- 2020
Dňa ..............Jt. :~: · : ····~···~

. . . . . . .P/;a~v

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
" Rekonštrukcia plynovodov Prešov - Mičurinová " bola zvesená z úradnej tabule Mesta
Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk)

Dňa..................................... .

Pečiatka

a podpis

