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Mesto Prešov
stavebný úrad
Hlavná ul. č. 73, Prešov
Císlo: SÚ/12468/139940/2020-Mk

PSČ 080 Ol
V Prešove dňa: 05.10.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania
Dňa 28.08.2020 podal SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll
Bratislava, na stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby pod
názvom: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Štúrova" - v intraviláne mesta Prešov
(ďalej v texte len "stavba"). Predmetná zmena stavby rieši obnovu stredotlakových
plynárenských zariadení v intraviláne mesta Prešov. Obnova je nutná z dôvodu rastúceho
počtu únikov plynu, ktoré sú spôsobené koróziou a poškodenou izoláciou na plynovodných
potrubiach. Na udržanie vyhovujúceho technického stavu sú neefektívne vynakladané stále
vyššie prevádzkové prostriedky. Z uvedených dôvodov sa navrhuje vybudovať nové
stredotlakové plynárenské zariadenia z PE lOORC, dimenzie 0225, 090, 063 a 050 z rúr
stredne ťažkej rady SOR 17,6 s ochranou vrstvou a prípojky (STL) z rúr ťažkej rady SOR II s
ochrannou vrstvou, ktoré zabezpečia bezpečnú dodávku plynu a potrebné tlakové pomery v
danej oblasti. Celá stredotlaková sieť bude prevádzkovaná na tlak l OO kP a. Rekonštruované
plynovody boli postavené v rokoch 1967, 1968 a 1975. Existujúce plynovody sú vedené v
komunikáciách, zeleni, chodníkoch. Pôvodné plynovody budú po obnove odpojené,
odplynené a zaslepené. Obnovené plynárenské zariadenia, budú vedené v pôvodných trasách,
resp. v ochrannom pásme pôvodných plynovodov. Križovanie navrhovaných plynovodov s
miestnymi komunikáciami, chodníkmi, parkoviskami, pri p. Vstupmi k rodinným domom, je
navrhované bezvýkopovou technológiou. Realizácia bezvýkopovou technológiou je na tých
miestach, kde je to technicky reálne. Konečné úpravy sú súčasťou rekonštrukcie. Stavba sa
člení na tieto objekty: SO Ol Plynovody; SO 01.1 - Pripojovacie plynovody; SO 01.2 Dopojenia OPZ; SO O1.3 - Prepoje a odpoje. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný
zákon") v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 stavebného
zákona spája konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a zároveň podľa§ 61 ods.
l v spojitosti s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Súčasne , pretože stavebnému úradu sú
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej zmeny stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného upúšt'a od miestneho zist'ovania
a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie
do 7. pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky
v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány.
Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej
v texte len "správny poriadok") umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním
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rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie.
Súčasne stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré
v určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona.
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní môžu po
predchádzajúcom telefonickom dohovore (s vybavujúcim referentom SÚ) nahliadnuť do
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. Ak sa nechá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4
správneho poriadku.
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Príloha
Situácia širších vzt'ahov
Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta
Prešov (www.presov.sk - v časti elektronická úradná tabuľa). Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Na vedomie:
l. SPP -distribúcia, a. s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
2. Bytové družstvo Prešov, IČO OO 173665, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov
3. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnicka 18, 080 06 Prešov
4. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov
5. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
6. Mesto Prešov- MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava
8. SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 811 04 Bratislava I.
9. SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
l O. 02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka
ll. Slovak Telekom, a.s. , IČO 35763469, Karadžičova lO, 825 13 Bratislava-Ružinov
12. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove- KDI, IČO OO 151866, Pionierska 33, 080 05 Prešov
13 . Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115,080 Ol Prešov
14. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov
15. Slovanet ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
16. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov
17. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
18. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov
19. Mesto Prešov- MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73,080 Ol Prešov
20. Mesto Prešov- MsÚ, Odbor financií a mestského majjetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
21. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice
22. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
23. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická l, 080 Ol Prešov
24. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
25. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
26. Technická univerzita v Košiciach, IČO 00397610, Letná 9, 042 OO Košice-Sever
CO/Mesto Prešov - stavebný úrad - pre spis
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