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OBEC  Z B O R O V 

Lesná 415/10, 086 33  ZBOROV 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Sp. zn.: 3385/457/2022                                                                         V Zborove, 24.10.2022 
 

 

Verejná vyhláška 
 

O Z N Á M E N I E  
 

 

Vec: Oznámenie o začatí  stavebného konania  stavby a upustenie od ústneho pojednávania. 

 

 Dňa 19.10.2022 podal stavebník: Obec Zborov, Lesná 415/10, 086 33  Zborov, IČO 00322741,   
(ďalej len „stavebník“) na  Obec Zborov, ako príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa § 120 zákona  

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

predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných  komunikáciách  (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov,  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  dopravnú stavbu: 

 

 

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov“ 

časť stavby (I. etapa) 

 
na   pozemkoch parcelné čísla: E-KN 4099/1, E-KN 4099/2, C-KN 602/1, C-KN 708, E-KN 1312/3,  

C-KN 1057 - (líniová stavba) v katastrálnom území Zborov, vo vlastníctve stavebníka.  

 

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 

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

rozšírenie turistického potenciálu obce a turistov preferujúcich cyklistickú dopravu. 

 

 

Na umiestnenie stavby bolo príslušným stavebným úradom Obcou Chmeľova  vydané územné  

rozhodnutie dňa 09.09.2022 pod číslom  67-1/2022, ktoré je právoplatné.  

 
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

 

Obec Zborov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa  § 120 stavebného zákona a § 3a  ods. 4 

cestného zákona   

 

o z n a m u j e  
 

začatie stavebného konania v súlade s § 61 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania 

a dotknutým orgánom. 

S ohľadom, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery  staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky  uplatniť najneskôr do 

18.11.2022, 

inak sa na neskoršie podané námietky a pripomienky neprihliadne. 

 

 

Tým bude umožnené v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok)  v znení neskorších predpisov  účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť si 

námietky. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné 

plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona  môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviska v rovnakej, 

alebo predĺženej  lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky  účastníci konania. 

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa,   

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknute orgány, že v súlade s ustanovením  § 61 ods.1 

stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní sa 

neprihliada. 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 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. Ján Šurkala, PhD. 

                                                                                                      starosta obce 
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Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou. 

 

Obec Zborov – úradná tabuľa – zverejnené po dobu 15 dní: 

 

 

 

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

 

 

 

 

Doručuje sa: 

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 

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 


