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O B E C   CH M E Ľ O V Á 

Chmeľová 164, 086 33 Zborov 
 

Číslo: 67-1/2022                                                                                                V Chmeľovej, 09.09.2022 

 

 

 

Verejná vyhláška  

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

 

Obec Chmeľová, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  

(ďalej len „stavebný zákon“) posúdil podľa § 37 stavebného zákona v územnom konaní návrh 

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa  09.03.2022 podala: 

 

Obec Zborov, Lesná 415/10, 086 33  Zborov, IČO: 00322741 

 

(ďalej len „navrhovateľ“), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a 39a stavebného zákona, 

§ 4 vyhlášky č. 453 /2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46  

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) a vydáva toto 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov“ 

                                časť stavby (I. etapa) 

 

na pozemkoch parcelné čísla: EKN 4099/1, EKN 4099/2, CKN 602/1, CKN 708, EKN 1312/3,  

CKN 1057  a ďalšie  -  (líniová stavba) v katastrálnom území Zborov. 

 

Druh stavby: Líniová inžinierska stavba. 

 

Objektová skladba: 

 

SO 01.2 – KM 1,30379 – KM 2,11564: Cyklotrasa Podhradie 

SO 02.1 – Most cez rieku Kamenec pri Zborovskom hrade 

SO 01.4 – KM 2,67388 – KM 3,34649: Cyklotrasa pri Šerédiovskom kaštieli 

SO 02.2 – Most cez rieku Kamenec pri Šerédiovskom kaštieli 

SO 03.1 – Stojan na mapu 

SO 03.5 – Prístrešok pre bicykle pri zdravotnom stredisku 

SO 03.6 – Parkovisko a odpočívadlo pre cyklistov pri obecnom úrade 

SO 03.7 – Parkovisko pre bicykle pri zmrzline 

SO 04.2 – Osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov cez MK Obrancov Mieru (CK II/545) 

SO 04.3 – Osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov cez MK Duklianska (CK I/77). 

 

Popis stavby: 

 

Cyklotrasa sa začína v kilometri 1,303 79, pokračuje novým mostom – objektom „SO 02.1 – Most  

cez rieku Kamenec pri Zborovskom hrade“, ďalej je cyklotrasa vedená v intraviláne obce Zborov  

po miestnych komunikáciách, ulica Podhradie, cez ulicu Krátky rad po kilometer 2,115 64. Ďalší úsek 



2 

 

začína kilometrom 2,673 88, pozdĺž MK Lesná, následne vybudovaním nového mostného objektu  

„SO 02.2 – Most cez rieku Kamenec pri Šerédiovskom kaštieli“, ďalej cyklotrasa pokračuje ulicami 

Nám. Čsl. Arm., križovaním štátnej cesty I/77 vrátane vybudovania objektu SO 04.3 – Osvetlenie 

priechodu pre chodcov a cyklistov cez MK Duklianska (CK I/77) a koniec trasy bude v kilometri  

3,346 49 na ulici Osloboditeľov.  

  

Účel stavby: Hlavným účelom stavby je vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v obci Zborov, ako aj 

rozšírenie turistického potenciálu obce a turistov preferujúcich cyklistickú dopravu. 

 

 

A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  

 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla: EKN 4099/1, EKN 4099/2, CKN 602/1, 

CKN 708, EKN 1312/3, CKN 1057  a ďalšie  -  (líniová stavba) v katastrálnom území Zborov, 

ako je zakreslené v priloženom situačnom výkrese. 

2. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa vymedzujú aj časti existujúcich pozemných 

komunikácii podľa projektovej dokumentácie. 

3. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (projekt stavby) 

bude projektová dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorú vypracoval Ing. arch. 

Ján Kačala, autorizovaný architekt č. 2087AA, Belinského 25, 851 01  Bratislava a ktorá slúžila 

ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia. 

4. Projektant zodpovedá za správnosť a  úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je 

zodpovedný za navrhované riešenie stavby a jej realizovateľnosť. Je zodpovedný za súlad 

s podmienkami tohto rozhodnutia, za zapracovanie podmienok dotknutých orgánov 

uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby a tiež v tomto územnom konaní. 

5. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať  

zo všeobecných technických požiadaviek v súlade s § 47 stavebného zákona, v súlade 

s vyhláškou 532/2000 Z. z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie a podľa iných platných predpisov a noriem. 

6. Terénne úpravy a odvedenie dažďových vôd zo stavby budú riešené tak, aby tieto neodtekali  

na susedné pozemky a neznehodnocovali okolité stavby. 

7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné riešiť aj plán organizácie výstavby. 

Stavebník je povinný zachovať plynulosť a bezpečnosť na priľahlých komunikáciách aj počas 

výstavby. 

8. Pri realizácií stavby dôjde k styku s verejnými  podzemnými a nadzemnými vedeniami.  

Ich trasy  musia byť presne vytýčené a pri realizácií stavby  musia byť dodržané podmienky  

ich vlastníkov (správcov). 

9. Stavebník môže realizovať stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia v súlade 

s § 54 stavebného zákona. 

10. Stavba podlieha povoleniu špeciálneho stavebného úradu. 

11. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať, že má k pozemkom dotknutým stavbou 

vlastnícke, alebo iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich stavbu. 

12. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať aj súhlas vlastníkov tých pozemkov  

na ktoré bude počas výstavby vstupovať. 

13. Stavebník musí dodržať aj ďalšie podmienky dotknutých orgánov ( § 140a stavebného zákona). 

 

B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce  

zo stanovísk  a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia: 

 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, OS o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-OCDPK-2021/011039-003 zo dňa 16.11.2021 (odbor CD a PK) 

 

1. Situovanie cyklochodníka po ľavej strane cesty II. triedy II/545 (ďalej len „cesta“) v smere BJ 

– Becherov – SO 01.4 v úseku od križovania cesty na ulici Obrancov mieru po napojenie  
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na miestnu cestu – ulica Lesná riešiť tak, aby bola zachovaná jestvujúca šírka hlavného 

dopravného pásu. 

2. Odvodnenie plochy cyklochodníka v uvedenom úseku riešiť tak, aby jeho výstavbou nedošlo 

k znemožneniu odtoku povrchových vôd z cestného telesa. 

3. Priechod pre chodcov na ceste II. triedy, ktorý bude osvetlený samostatným osvetlením nad 

priechodom pre chodcov riešiť tak, aby rameno osvetlenia nezasahovalo do prejazdného profilu 

cesty II. triedy, resp. bolo umiestnené min. vo výške 5,5 m nad prejazdným profilom cesty. 

4. Napojenie osvetľovacích stožiarov na existujúci zdroj NN siete riešiť pretláčaním pod telesom 

cesty s uložením v chráničke. 

5. Pri podzemnom križovaní cestného telesa káblovým vedením, alebo ak pri stavebných prácach 

v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby dôjde k zásahu do cestného telesa cesty II. triedy 

a v prípade umiestňovania, skladania alebo nakladania predmetov, zariadení alebo materiálu na 

ceste pri výstavbe cyklochodníka a mostného objektu SO 02.2 stavebník je povinný požiadať 

30 dní pred začatím prác okresný úrad o povolenie na zvláštne užívanie s doložením potrebných 

dokladov (vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01  Bardejov – ďalej len „správca 

cesty“, záväzné stanovisko OR Policajného zboru v Bardejove okresného dopravného 

inšpektorátu – ďalej len „ODI“, situácia stavby správny poplatok 120,- €). 

6. Ak počas stavebných prác na predmetnej stavbe bude obmedzená plynulosť resp. ohrozená 

bezpečnosť cestnej premávky na ceste II. triedy, investor – stavebník je povinný takéto prekážky 

v cestnej premávke označiť prenosným dopravným značením v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

a vyhl. Č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, určeným okresným úradom na základe stanoviska 

správcu cesty a záväzného stanoviska ODI. 

7. V prípade, že pri stavebných prácach spojených s predmetnou stavbou bude obmedzená 

premávka v jazdnom pruhu cesty II. triedy, investor – stavebník je povinný 30 dní pred začatím 

prác požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty II. triedy s doložením 

potrebných dokladov (stanoviska správcu cesty a ODI, odsúhlasený projekt dočasného 

dopravného značenia, správny poplatok 170,- €). 

8. Po zrealizovaní predmetnej stavby najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia 

stavebník požiada okresný úrad o určenie trvalého dopravného značenia (ďalej len „TDZ“) 

umiestneného na ceste II. triedy (vodorovné aj zvislé TDZ) v súvislosti s navrhovanou stavbou 

s doložením projektu trvalého dopravného značenia odsúhlaseného ODI a správcom cesty. 

9. Stavebník je povinný počas výstavby cyklotrasy rešpektovať ustanovenia § 9 ods. 4 a 5 zákona 

č. 135/1961 Zb., t.j. pri znečistení cesty II. triedy je povinný bez prieťahov uviesť komunikáciu 

do pôvodného stavu. V prípade poškodenia komunikácie je povinný tan, kto poškodenie 

spôsobil, uhradiť náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie  

do pôvodného stavu správcovi cesty II. triedy, alebo odstrániť poškodenie vlastným nákladom. 

10. Toto vyjadrenie bude slúžiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

a stavebného povolenia na hore uvedenú stavbu. 

11. V prípade zmeny alebo doplnenia projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste II. triedy II/545 

alebo cesty III. triedy č. III/3505 (smer Stebník) v štádiu stavebného konania žiadame  

ju opätovne predložiť na vyjadrenie. 

 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, OS o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-OSZP-2021/011055-002 zo dňa 03.12.2021 (ochrana krajiny a prírody) 

 

1. Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce 

k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov 

(ustanovenie § 3 odsek 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov). 

2. Stavebné práce vykonať v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 až 9 zákona o ochrane prírody 

a krajiny, podľa ktorého okrem iného platí aj zákaz usmrcovať chráneného živočích, zákaz rušiť 

ho, najmä v období rozmnožovania, hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať 

alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku. 
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3. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna). 

V nevyhnutnom prípade potreby riešenia výkopu trasy v blízkosti koreňového systému dreviny, 

je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne 

a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych stromov. 

4. V prípade potreby výrubu drevín, preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny a prírody. 

5. Pri realizácii stavby použiť len stavebné mechanizmy v bezporuchovom stave tak, aby nedošlo 

k znečisteniu okolitého prostredia prípadným únikom ropných látok alebo olejov. 

6. Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prác) a po usadnutí zeminy, výstavbou 

narušené okolie upraviť. 

 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, OS o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-OCDPK-2021/010998-003 zo dňa 19.11.2021 (vodná správa) 

 

1. Do projektovej dokumentácie stavby doplniť k stavebnému objektu SO 01.4 lávka ponad 

Kamenec: 

- Hydrologické údaje SHMÚ (Q100 – ročný prietok) a výpočet konzumčnej krivky, 

- Parcelné čísla pozemkov, na ktorých sa bude stavby realizovať, 

- Údaje o vodnom toku Kamenec (rkm-premostenia, hydrologické číslo povodia), 

- Premostenie potoka umiestniť nad hladinu tak, aby bola zabezpečená Q100 + rezerva  

0,50 m, 

- Priečny rez lávky  

2. V prípade výrubu stromov vo vodnom toku je potrebné požiadať o vydanie povolenia poľa § 23 

ods. 1 písm. a) vodného zákona mieste a vecne príslušný úrad. V tomto prípade je príslušný 

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej 

správy. 

3. Dodržať STN križovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

4. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť  len stavebné mechanizmy v bezchybnom 

technickom stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových vôd 

a podzemných vôd v predmetnej lokalite. 

5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39 vodného 

zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok 

možno sa takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových 

a podzemných vôd a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

6. Pri realizácii zabezpečiť ochranu akosti podzemných vôd proti vniknutiu nebezpečných látok. 

7. Zrážkové vody odtekajúce z povrchových častí stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať 

škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere 

zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového 

odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť 

kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

8. Požiadať o stanovisko správcu toku SVP š.p., OZ Košice. 

9. Pred vydaním stavebného povolenia a po zapracovaní podmienok v tomto vyjadrení požiadať 

orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa §27 zákona č. 364/2004 Z.z. a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODB. STAROSTLIVOSTI O ŽP, Odd. štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92  Prešov 

Č.: OU-PO-OSZP2-2022/044092-002 

 

„Z predloženej žiadosti a PD vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu 

enviromentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. V zmysle § 16a ods. 

4 vodného zákona si povaha činnosti nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom VÚVH,  

ako poverenej osoby, a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného 

zákona. Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie 
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konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.  

Pre povolenie navrhovanej činnosti je potrebné splniť podmienku priechodnosti pre ichtyofaunu. 

Odporúčame, aby zhotoviteľ stavby počas realizácie navrhovanej činnosti zaústil začiatok aj koniec 

úprav v pôvodnom pozdĺžnom sklone toku.“  

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, OS o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-OCDPK-2021/011016-002 zo dňa 08.11.2021 (odpadové hospodárstvo) 

 

1. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená 

predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné 

zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením. 

2. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a  zabezpečiť  

ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. 

3. Zhromažďovať odpady najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred 

ich znehodnotením. 

4. Stavebné odpady, ktoré vznikli pri údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácii 

materiálov zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

5. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s ustanovením § 25 zákona o odpadoch. 

6. Odovzdať odpady osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi. 

7. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 

8. Ohlasovať údaje z evidenciu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

a uchovávať ohlásené údaje. 

9. Pôvodca odpadu môže skladovať výkopovú zeminu na základe vydaného rozhodnutia podľa 

ustanovenia § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch príslušným orgánom štátnej správy 

odpadového hospodárstva. 

10. Využívať odpady na spätné zasypávanie na základe vydaného rozhodnutia podľa ustanovenia  

§ 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch príslušným orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva. 

11. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých  

pri uskutočňovaní predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia 

resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní stavby. 

 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V BARDEJOVE, Partizánska 42, 085 01  Bardejov 

Č.: ORPZ-BJ-ODI1-32-091/2021 

 

1. V miestach pripojenia cyklochodníka na pozemné komunikácie budú zabezpečené dostatočné 

rozhľadové pomery. 

2. Priechody pre cyklistov a chodcov budú realizované v zmysle príslušných STN a aktuálne 

platnej legislatívy. 

3. Zvislé dopravné značky budú umiestnené v zmysle zásad pre umiestňovanie dopravného 

značenia, tak aby nezasahovali do prejazdného profilu pozemných komunikácií, cyklochodníka 

a chodníka pre peších. 

4. Stĺpy verejného osvetlenia budú umiestnené tak, aby netvorili prekážku v cestnej premávke, 

pričom bude zachovaný bezpečný odstup od jazdného pásu cyklochodníka a najbližšieho okraja 

stĺpa. 

5. Zároveň žiadame predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie, ktorého súčasťou bude 

projekt trvalého a dočasného dopravného značenia. 

 
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

Č.: SSC/8697/2022/2320/14659 zo dňa 04.05.2022 

 

1. Vzhľadom k tomu, že časť stavby bude realizovaná i na pozemku v správe našej organizácie, je 

pre účely stavebného konania povinnosťou stavebníka v zmysle ustanovenia § 58 ods. 2 zákona 

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

neskorších predpisov preukázať stavebnému úradu, že je vlastníkom všetkých pozemkov,  
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na ktorých plánuje realizovať predmetnú stavbu, alebo že má k nim iné právo, ktoré  

ho oprávňuje takúto stavbu na nich zriadiť. Uvedenú skutočnosť žiadame riešiť uzatvorením 

príslušného zmluvného vzťahu. Zmluvné záležitosti žiadame riešiť s organizačnou zložkou SSC 

IVSC Košice. Návrh zmluvy predkladá žiadateľ. 

2. Pokiaľ bude vedenie pre osvetlenie priechodov ukladané i do pozemku v správe našej 

organizácie, žiadame túto skutočnosť ošetriť zriadením vecného bremena. Nárok  

na odplatu za obmedzené užívanie nehnuteľnosti si naša organizácia uplatňuje v zmysle § 11 

zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Novo osadzované dopravné značenie, ktoré bude v súvislosti s realizáciou stavby prislúchať 

k ceste I/77, budeme požadovať ku kolaudácii stavby majetkovo právne vysporiadať 

a bezodplatne odovzdať do správy našej organizácie. 

4. V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách („cestný zákon“) v znení 

neskorších predpisov, v nadväznosti na § 11 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy  

č. 35/1984 Zb. ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie vedení akéhokoľvek druhu na 

pozemných komunikáciách posudzované ako zvláštne užívanie, ktoré podlieha vydaniu 

povolenia príslušného cestného správneho orgánu. Pre cestu I/77 je ním Okresný úrad Prešov, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

5. Uvedený cestný správny orgán je zároveň miestne príslušný aj na vydanie určenia  

na použitie dopravného značenia na ceste I/77 príp. povolenia je čiastočnej uzávierky z dôvodu 

zúženia jazdného pruhu pri realizácii dopravného napojenia cyklotrasy  

na cestu I/77. 

6. Pri návrhu uloženia sietí pre osvetlenie priechodu v telese cesty I/77 žiadame riešiť  

aj jeho prípadnú ochranu pred poškodením, pokiaľ by došlo v budúcnosti k rekonštrukcii cesty. 

7. V tejto súvislosti upozorňujeme, že naša organizácia neprevezme do svojej správy a údržby 

osvetlenie priechodu. 

8. Akúkoľvek pracovnú činnosti v dotyku s telesom cesty I/77 žiadame minimálne 3 dni vopred 

konzultovať s povereným pracovníkom našej organizácie – IVSC Košice, detašované 

pracovisko Bardejov, kontaktná osoba: Ing. Cigán, telef. kontakt: 0902 892 016. Stavebník je 

povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. 

9. Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu jeho spracovania. 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK, Jesenná 14, 080 01  Prešov 

Č.: SÚCPSK-BJ/447/2021 zo dňa 17.09.2021 

 

1. Cyklotrasa riešená ako stavebný objekt SO 01.4 navrhovaná z novostavby lávky cez rieku 

Kamenec na cestu II/545 v km 31,690 je riešená formou zmeny organizácie dopravy – VDZ 

a ZVD a s jeho následným pripojením na novonavrhovaný cyklochodník po ľavej strane cesty 

II/545. Priľahlý chodník bude od vozovky cesty II/545 oddelený cestným betónovým 

obrubníkom o výške 120 mm. Okraj vozovky pred uložením betónových obrubníkov zarezať. 

Konštrukcia cyklochodníka bude v zmysle konštrukčných vrstiev PD – K5 vozovka z betónovej 

dlažby. Napojenie realizovať tak, aby nebola porušená konštrukcia a asfaltová úprava vozovky. 

2. Odvodnenie plochy  cyklochodníka riešiť do zelene príp. do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. 

Realizáciou napojenia cyklochodníka nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebnotechnických 

parametrov cesty ani odvodňovacích pomerov cesty II/545. 

3. Osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov cez MK Obrancov mieru, cesta II/545 – stavebný 

objekt SO 04.2 je navrhované prostredníctvom 2 ks nových osvetľovacích stožiarov 

s výložníkmi s napojením na existujúcu stožiar NN verejného osvetlenia. Spodná hrana svietidla 

nesmie zasahovať do priestoru nad existujúcu niveletu cesty II/545 pod výšku 5,5 m. 

Umiestnenie stožiarov bude mimo asfaltovej plochy vozovky II/545. 

4. Križovanie navrhovanej trasy káblov – nové káblové vedenie CYKY v km 31,690 cesty II/545 

realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčania, kolmo na os vozovky, podvŕtavkou  

pod cestou s uložením kábla v chráničke, tak aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor 

a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti 

pridruženého cestného priestoru. Montážne jamy pretláčania situovať mimo cestné teleso. 
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5. V zmysle návrhu TDZ riešené v PD v km 2,125 00 – 3,175 00 súhlasíme s realizáciou 

vodorovného dopravného značenia (610 – priechod pre chodcov, 612 – priechod pre cyklistov, 

optická psychologická brzda, osadenie reflexných gombíkov s oceľovým jadrom – 10 ks) 

a osadením zvislého dopravného značenia v zmysle PD na ceste II/545. Realizáciu trvalého 

dopravného značenia zabezpečí investor stavby na vlastné náklady v súčinnosti s vedúcim 

strediska SÚC PSK, oblasť Bardejov. 

6. Zasahovať do asfaltového krytu vozovky cesty II/545 je neprípustné bez predchádzajúceho 

súhlasu správcu cesty a príslušného cestného správneho orgánu. 

7. Technické prevedenie napojenia cyklochodníka musí by realizované tak, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj sťažená údržba cestného telesa. 

8. Počas realizácie stavby nesmie byť na telese cesty II/545 skladovaný žiadny materiál. 

9. Po dokončení prác uviesť terén po pracovnej ryhe ako aj montážnych jamách do pôvodného 

stavu. 

10. Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím 

prác a po ich ukončení prizval vedúceho strediska SÚC PSK, oblasť Bardejov (Ivo Pavelčak, 

č.t. 0918 741 835) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa  

pred a po ukončení prác vo forme písomného zápisu a fotodokumentácie. 

11. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu 

porealizačného zamerania káblových rozvodov s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy 

v cestnom telese.  

12. V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte 

nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby. 

13. Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie 

a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady pod dobu 60 mesiacov od kolaudácie 

stavby. 

14. Každý prípadný iný zásah do telesa cesty č. II/545 je potrebné vopred prejednať  

s jej majetkovým správcom. 

15. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. II/545 je stavebník povinný 

v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov a doplnkov, závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu 

uviesť do pôvodného stavu. 

16. Pri práci na pozemnej komunikácií je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené 

príslušným ODI PZ SR. 

17. Toto stanovisko má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Je zároveň súhlasom pre vydanie rozhodnutia 

o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a určení použitia dopravného značenia,  

príp. vydanie povolenia na uzávierku cesty počas realizácie stavebných prác, vydané príslušným 

štátnym cestným správnym orgánom. 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 

Č.: CS SVP OZ KE 4524/2021/2 zo dňa 09.11.2021 

 

1. Mostný objekt „SO 02.1 – Most cez rieku Kamenec pri Zborovskom hrade“ dimenzovať  

na kapacitu návrhovej povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania sa t.j. na Q100 ročnú 

vodu, pri súčasnom zohľadnení reálnej drsnosti koryta toku a jeho tvaru. 

2. Bočné opory osadiť mimo prietočný profil vodného toku t.j. až za líniu jestvujúcich brehových 

čiar. 

3. Pri súbehu cyklotrasy s korytom bezmenného prítoku „Rosúcka voda“ žiadame dodržať 

odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku min. 5 m s prihliadnutím na charakter vodného 

toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. V prípade ak nie je možné dodržať 

odstupnú vzdialenosť je potrebné riešiť spevnené príjazdy k vodnému toku (aspoň každých 100 

m) dimenzované na zaťaženie min. 25 t vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré 

SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. 

4. K ostatným častiam stavebných objektov cyklotrasy v rámci tejto žiadosti nemáme zásadné 

pripomienky. 
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5. Doplnenú PD žiadame zaslať nám na opätovné zaujatie stanoviska. 

 

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 

Č.: 26717/2021, 6251/2016/2391 zo dňa 24.09.2021 

 

1. Dodržať ustanovenia zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

2. Pri realizácii zamýšľanej stavby budú dodržané všetky príslušné ustanovenia zákona  

č. 326/2005 Z.z. Zákona o lesoch v znení neskorších predpisov. Najmä však vyporiadanie, 

vyňatie a obmedzenie vo využívaní lesných pozemkov a ostatných pozemkov v správe  

,LSR š.p.. 

3. Pri realizácii zamýšľanej stavby dodržať ustanovenie § 10 zákona č. 326/2005 Z.z. Zákona 

o lesoch v znení neskorších predpisov. 

4. Pri zábere lesných pozemkov (parcely C-KN č. 1658, 1660, 1661 a 1663) bude pred začatím 

kolaudačného konania vyznačený v GP podľa ktorého bude prevedené trvale alebo dočasné 

vyňatie prípadne obmedzenie vo využívaní lesných pozemkov a na tento stav bude vydané 

právoplatné rozhodnutie okresného úradu Bardejov, pozemkový a lesný odbor. K vyňatiu 

a obmedzeniu predloží žiadateľ návrh zmluvy podľa § 7 a následne § 35 zákona č. 326/2005 

Z.z. Zákona o lesoch v z.n.p. a zároveň do vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia uhradí 

náhradu správcovi nehnuteľnosti. 

5. Pred začatím prác požiadať Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor o výnimku zo 

zákazu niektorých činnosti na základe § 31, ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch 

v z.n.p. – toto stanovisko zároveň aj ako súhlas s udelením výnimky. 

6. Vstup na LPF za účelom meračských, alebo stavebných prác ohlásiť na Lesnej správe Bardejov 

(kontakt Ing. Krivjančín – 0918 335 667). 

7. Práce pri výstavbe zariadenia vykonať tak, aby na lesných pozemkoch (mimo trvalého vyňatia 

z LP, dočasného vyňatia z LP) nedošlo k poškodeniu okolitých lesných porastov, najmä 

zabezpečiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tekutých alebo 

plynných látok poškodzujúcich lesy. Prípadné škody na okolitom LPF spôsobené výstavbou, 

osadením a prevádzkou zariadenia odstrániť na náklad žiadateľa. 

8. Žiadateľ nebude bez súhlasu správcu na pozemku prevádzať žiadne ďalšie aktivity na lesnom 

pôdnom fonde a žiadnym spôsobom neobmedzí riadnu prevádzku a hospodársku činnosť. 

9. Pri realizácii stavby na ostatnom majetku štátu (parcela C-KN č. 295) nebude bez súhlasu 

správcu na pozemku prevádzať žiadne ďalšie aktivity. 

10. Realizácia stavieb v súčasnosti a ani v budúcnosti neobmedzí prevádzku hospodárskej činnosti 

správcovskej organizácie a sprístupnenie pozemkových nehnuteľností. 

11. Pred vydaním stavebného povolenia predloží stavebník (žiadateľ) návrh nájomnej zmluvy  

na pozemky, na ktorých bude realizovaná daná stavba a sú v správe LSR š.p. a najneskôr  

ku stavebnému konaniu bude táto zmluva z oboch strán podpísaná. 

12. Všetky zmeny v katastri nehnuteľnosti zabezpečí žiadateľ. 

13. Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných dotknutých orgánov, organizácií a vlastníkov. 

 

W-CONTROL, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01  Poprad 

Vyjadrenie zo dňa 12.10.2021 

 

1. Tento bod sa necituje, nakoľko v plnom rozsahu uvádza architektonické a stavebno-technické 

riešenie. 

2. V prílohe zasielame situáciu vedenia trasy verejnej kanalizácie obce Zborov. 

3. V lehote 7 dní pred začiatkom výkopových prác žiadame investora, resp. dodávateľa stavby, 

aby oznámil túto skutočnosť vlastníkov a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie obce Zborov 

(vytýčenie trasy verejnej kanalizácie). 

4. Pred realizáciou výkopových prác pre všetky navrhované inžinierske siete (kanalizácia) je 

potrebné tieto práce prevádzať v zmysle ustanovenia STN 73 3050. 

5. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sieti rešpektovať STN 73 6005, STN 33 2000-5-52 
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VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

Č.: 14778/2021/ zo dňa 24.08.2021 

 

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 

objednávky mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: 

skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo 

stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný. 

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného 

výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu. 

3. Odkryté vedenie musí byť 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 a) tab. 1,2. 

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a. s. žiadame, aby bol 

prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním 

odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: tel. 055 610 4168, 055 610 4169. 

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN 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 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 

 

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

Č.: 6612205738 zo dňa 21.02.2022 

 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň 

je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa 

bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 

povereného správou sieti: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777. 

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 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. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 

kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 

a zariadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti 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. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností  

podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. 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 vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať 

mailto:skripko_stefan@vsdas.sk
mailto:stolicny_peter@vsdas.sk


10 

 

o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  

na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 

zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie 

od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu 

na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov 

od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať  

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci 

záujmové územie žiadateľa. 

 

DISTRIBÚCIA SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

Č.: TD/NS/0031/2022/Va zo dňa 18.01.2022 

 

1. Žiadame dodržať podmienky vyjadrenia č. 2765/291221/KE/RK zo dňa 17.01.2022 vydané  

Ing. Kundríkom, pri dodržaní všeobecných podmienok uvedených v predmetnom vyjadrení. 

 

 

 

Ku konaniu súhlasné stanovisko bez pripomienok dali tieto dotknuté orgány: 

 

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov 

Č.: OU-PO-OCDPK-2021/045507-02 zo dňa 15.11.2021 

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BARDEJOVE 

Č.: ORHZ-BJ1-2021/000287-002 zo dňa 03.11.2021 

 

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV,  Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-PLO-2021/011129-002 zo dňa 10.11.2021 

 

Navrhovateľ je povinný dodržať aj  všeobecné podmienky zahrnuté vo vyjadreniach a stanoviskách 

správcov sietí.  

 

 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia, nestratí však platnosť, ak sa do tejto doby podá žiadosť 

o stavebné povolenie. 

 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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 O d ô v o d n e n i e . 

 

 

Dňa 09.03.2022 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov“- časť stavby - I. etapa. Dňom podania návrhu 

bolo začaté územné konanie.  Stavebný úrad oznámil dňa 10.03.2022 pod číslom 67/2022 začatie 

územného konania všetkým známym účastníkom  konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom 

jednotlivo  a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 

07.04.2022. Na ústnom konaní neboli účastníkmi konania uplatnené žiadne pripomienky ani námietky. 

Dotknuté orgány dali ku konaniu tieto stanoviska: 

Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti ŽP dal ku konaniu záväzné stanovisko, v ktorom trvá  

na dodržaní podmienok stanoviska OÚ – BJ- OSZP-2021/010998-003 zo dňa 19.11.2021. Stavebný 

úrad konštatuje, že navrhovateľ časť uvedených podmienok splnil pred vydaním tohto rozhodnutia, 

podmienky záväzného stanoviska sú zahrnuté v tomto rozhodnutí  a navrhovateľ ich splnenie musí 

dokladovať v stavebnom konaní. 

SSC IVSC Košice požadoval nové vyjadrenie iba k úsekom, ktoré sú predmetom tohto konania. 

 

Navrhovateľ  požiadal Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, Odd. štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia o záväzné stanovisko podľa § 16a Zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách v z.n.p.. Príslušný orgán dal k uvedenej žiadosti nasledujúce záväzné stanovisko:  

„Z predloženej žiadosti a PD vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu 

enviromentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. V zmysle § 16a ods. 

4 vodného zákona si povaha činnosti nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom VÚVH,  

ako poverenej osoby, a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného 

zákona. Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie 

konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.  

Pre povolenie navrhovanej činnosti je potrebné splniť podmienku priechodnosti pre ichtyofaunu.“  

 

Navrhovateľ taktiež požiadal SSC Bratislava, Miletičova 19, 826 1 9  Bratislava o nové stanovisko 

k časti stavby – I. Etapa „Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov“, ktorá je predmetom 

tohto územného konania a rozhodnutia. SSC Bratislava dala nové kladné stanovisko dňa 04.05.2022 

pod  číslom SSC /8697/2022/2320/14659. Podmienky predmetného stanoviska sú zapracované  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich splniť. 

Stavebný úrad v konaní akceptoval aj stanoviská, ktoré si navrhovateľ zabezpečil pred začatím konania 

a tie zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebný úrad posúdil tieto stanoviska a ich 

vzájomný súlad. Konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou ÚPD  obce Zborov.  

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby  vyhovuje všeobecne technickým 

požiadavkám  na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky 532/2000 Z. z. o všeobecných požiadavkách  

na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

 

P o u č e n i e 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasledujúcich zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia 

na Obec Chmeľová, Chmeľova 164, 086 33  Zborov. 

Rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 
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Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a  musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach navrhovateľa Obce Zborov, na webovej stránke 

Obce Zborov a doručuje sa v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov (správny poriadok).  Posledný deň tejto lehoty je  dňom doručenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Mgr. Mária Krušková 

                                                                                                                         starostka obce 

 

 

 

 
Príloha : Situácia umiestnenia líniovej stavby 

 

 

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou. 

 

 

     

Obec Zborov – úradné tabule – zverejnené po dobu 15 dní: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

 

1. Obec Zborov, Lesná 415/10, 086 33  Zborov 

2. Ing. arch. Ján Kačala, Belinského 25, 851 01  Bratislava 

3. Ing. Peter Rusňák, Kúpeľná 73/A, 931 01  Šamorín 

4. Okresný úrad Bardejov – Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 

5. Okresný úrad Bardejov – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 

6. Okresný úrad Bardejov – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 

Bardejov 

7. Okresný úrad Prešov – Odbor starostlivosti o ŽP, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov 

8. Okresný úrad Prešov - Odbor CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 

10. Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 

13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
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14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

15. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

16. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Ústredie OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 

17. W-CONTROL, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad 

18. Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23  Rudňany 


