Obec

Ľubotice

PSČ 080 06
V Prešove dňa : 09.01.2018

so sídlom Čsl. letcov č. 2 Ľubotice
Číslo spisu: SÚ-S/7263/2017- Fa

podľa

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Rozhodnutie o využívaní územia
oznámené
§ 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení jeho noviel
verejnou vyhláškou

Navrhovateľ:

Mesto Prešov v zastúpení Ms Ú Prešov- odbor strategického rozvoja,
oddelenie investičnej činnosti
Ul. Jar ková č. 24, Prešov

adresa
navrhovateľa

:

(ďalej v texte len "navrhovate!"') podal
o využívaní územia na

dňa

13.04.2017 návrh na vydanie rozhodnutia

stavbu : Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na Ul. Bernolákova 17
na pozemku parc. č.
KN C 14447 a KN C 14446/4
v katastrálnom území :
Prešov
Pozemky parc. č. KN C 14447 a KN C 14446/4, katastrálne územie Prešov sú vo
vlastníctve Mesta Prešov so sídlo Ul. Hlavná 73, Prešov- výpis z LV č. 6492.
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona
posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto
posúdenia vydáva podľa§ 39 a§ 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok
Rozhodnutie o využívaní územia
pre inžiniersku stavbu :
"Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom
na Ul. Bernolákova 17"
Inžinierska stavba : "Prístupová lmmunikácia a úprava plochy za objektom na Ul.
Bernolákova 17", sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č.
KN C 14447 a KN C 14446/4, katastrálne územie Prešov, ako je zakreslené v situácií (výkres
č. 3), ktorú v mierke M=1:250 vypracoval Ing. František Tomko - autorizovaný stavebný
inžinier a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa
l.

určujú

tieto podmienky :

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov, pozemok parc. KN C 14446/4 a KN C

1444 7, katastrálne územie Prešov sa nachádza na ploche
občianskej

vybavenosti.

funkčne určenej

ako plocha

-22.

Umiestňovaná stavba pozostáva: z prístupovej komunikácie + pozdÍžny chodník,
komunikácie medzi stojiskami, parkovacie stánia .

3.

Účelom stavby je vybudovanie parkoviska - 60 /kolmých/ parkovacích stáni na ploche

areálu bývalej škôlky o rozmeroch 4,80x2,40 m, z toho jedno parkovacie miesto bude
pre telesne postihnutých o rozmeroch rozmeroch 4,50x3,50m, kominikácie medzi
stojiskami šírka 6,00m, prístupovej komunikácie šírka 5,50m.
Z hľadiska územia je možné charakterizovať pozemok ako rovinatý.
Dopravné pripojenie novonavrhovanej prístupovej komunikácie k parkovisku bude na
miestnu komunikáciu na Ul. Bernolákova, Prešov.
Konštrukčné vrstvy navrhovaného parkoviska, vozovky, chodník :
- parkovisko
Vegetačné tvárnice 600/400/80 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo80 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 mm oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.30 mm
Štrkodrvina ŠD 31,5 GCOO oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 0000000000000000000000 000000 oo .240 mm
Stojiská budú vyznačené červenou betónovou dlažbou 2001100/80 mm
Otvory v zatrávnovacej dlažbe sa vyplnia drobným kamenivom frakcie 4-8 mm.
- vozovka
Asfaltový betón AC ll OII .. oooo•••ooooooooooooooooooo .... oo .. oo ...... oo ...... .40 mm
Postrek spojovací PS,EK, STN 736129
Asfaltový betón AC16 Llloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ..40 mm
Štrkodrvina
ŠD: 21,5GC STN 73 612600000000000000000000 .. .270 mm
- chodník - dlažba.
Odvedenie vôd z vozovky a parkovísk bude vsakovaním cez vegetačné tvárnice.
Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z ..
príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.
Stavbu treba ukončiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa začatia výstavby.
Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66
ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená".
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil
v zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí
zhotoviteľ stavby.
Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác
až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného
zákona.
Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného
zákona.
určené

4.
5.
6.

7.

8.
9.
l O.

ll.

12.
13.
14.

15.
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16. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre
ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
17. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
18. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle §
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinn)' počas stavebných prác
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie
stavby oplotiť.
19. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou
zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.
20. ľ'-.;avrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v
súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
11. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na
uliciach, chodníkoch a podobne sa zakazuje.
22. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných
nehnuteľností a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne obťažovať okolie, resp. čo najmenej
rušiť užívanie susedných pozemkov.
23. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
24. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas
stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv.
divokých skládok.
25. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo
zodpovedá stavebník.
26. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného
zákona, len v odôvodnenom prípade pred zrealizovaním a to na žiadosť stavebníka.
27. Ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca platnosť podľa § 40 ods. l stavebného
zákona.
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok").
Osobitné podmienky:
Prevádzkovateľ distribučnej

sústavy VSD, a.s. l 409298KE/CAT/2016, zo

dňa

21.11.2016/

určil:

l. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytýčenie káblov
zaslaním objednávky a mapovehého podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-
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mailovú adresu: skripka stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792,0917 433 311- Ing. Štet~m
Škripko, alebo stolicny Q_eter@ysd~.sk_., tel 055 610 2213, 0918 248 563- Ing. Peter
Stoličný.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečmne nutné zaistiť naše vedenie poti
vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byt' chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena Zmena
a/ tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadae aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kôli kontrole nepoškodenia vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred
zasypaním odkrytého kábla.
Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2823.
7. Pri zmene kategórie priestoru /povrchu/ nad jestvujúcimi NN a VN podzemn)'mi
vedeniami v zmysle STN 73 6005/ chodník , vozovka, voľný terém l je potrebné na
náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému
poškodeniu v súlade s normamy STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
O.S.V.O. comp. a.s., l 200611 0/2016/MM, zo dňa 20.10.2016/ určil:
V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred
zahájením zemných prác potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia /p.
Gory! Karol, 093 608 304/ na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia
kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení do
chráničky a označením výstražnou fóliou.
Spravbytkomfort a.s. Prešov l zo dňa 25.10.2016 a zo dňa 12.12.2017/ určuje:
Požadujeme dodržať Zákon 657/2004, § 36 o ochranných pásmach, t.j. l m na každú
stranu teplovodu.
Pred začatím stavby Vás žiadame aby ste nás vyzvali na ich presné vytýčenie.

l.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

SPP- Distribúcia, a.s. (,zo dňa 27.4.2017) určil:
Navrhovateľ je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona
o energetike, Stavebného zákona a inýchvšeobecne záväzných právnych predpisov.
Navrhovateľ je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/
alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypanímvýkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske sietemustia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP- D.
Každé poškodenie zariadenia SPP- D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 ll l 727.
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu /SOI!, ktorá je oprávnená

8.
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v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo
výške 300 € až 150 000,-€.

Slovak Telekom, a.s. (6611631609, zo dňa 09.12.2016) určil:
l. 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 zistil, že jeho zámer je
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s.a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. , alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Danka
3. Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551
4. V prípade ak na Vami definovanom území o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení zariadení je
porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo
vystavené.
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať,
prenajímať
alebo
využívať
bez
súhlasu
spoločnosti
Slovak
Telekom, a.s ..
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu
pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Orange Slovensko, a.s. (č. KE-1998/2016, zo dňa 16.11.2016) určil:
l. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie
objednávateľ farbou alebo kolíkmi)
2. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné
práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm od skutočného uloženia PTZ od
vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej l m
( v ochrannom pásme l ,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
3. Zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu.
4. Zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
5. Stavebník zabezpečí súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad
trasou PTZ.
6. Stavebník zabezpečí, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu,
ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
7. Pred záhrnom stavebník prevedie zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť
krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
8. Stavebník zabezpečí bezodkladné oznámenie každého poškodenia PTZ na tel.

-6č.033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
9. Stavebník zabezpečí overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručn~~mi
sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia
PTZ vykonané bez nášho vedomia).
lO.Pred záhrnom obnažených miest PTZ je stavebník povinný prizvať pracovníka
servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania
podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona
vydania povolenia terénnych úprav.

upúšťa

od

Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia. ktoré na
podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad.

Navrhovateľ

je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých v)rrobkov
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od
správnych poplatkov -stavebníkom je mesto.

Odôvodnenie.
Navrhovateľ

podal dľí.a 13.04.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní
územia pre inžiniersku stavbu : "Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na
Ul. Bernolákova 17", na pozemku parc. č. KN-C 14447 a KN C 14446/4, katastrálne územie
Prešov.
sa začalo územné konanie o využití územia.
Navrhovateľ k predloženému návrhu postupne dokladal, na stavebný úrad doklady.
stanoviská,vyjadrenia rozhodnutia ... určené Vyhláškou 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona v predmetnej veci, ktoré ukončil dľí.a 5.okt. 2017.
Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 06.11.201 začatie územného
konania o využití územia verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 12.12.2017 vykonal ústne konanie spojené s
miestnym zisťovaním.
Uvedeným

dňom

Súhlasné stanovisko k predloženému návrhu na konaní vyjadrili: Správbytkomfort.
a.s.Prešov, Mesto Prešov MsÚ,OO odd. komunálnych služieb.
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Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovate!' spÍňa všetky podmienky pre vydanie
rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok.
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. správneho
poriadku po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej
tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty
je dil.om doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabul'u.
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho
poriadku podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Obce
Ľubotice v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie
je preskúmatel'né súdom na základe správnej žaloby, až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre
inžiniersku stavbu : "Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na Ul.
Bernolákova 17" , bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov

dňa

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

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre
inžiniersku stavbu : "Prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na Ul.
Bernolákova 17", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov

dňa
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