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O B E C   Z B O R O V 
Lesná 10, 086 33 Zborov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: 2659/275/2020 - Bm                                                                             V Zborove, dňa 02. 07. 2020 

 

 

                                                 V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

 
 

Dňa 25.05.2020 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 

ktorú v konaní, na základe plnej moci, zastupuje spoločnosť S com SK, s.r.o., BC Rozvojová 2A,  

040 01  Bratislava, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 

 

„ INS_FTTH_BJ_ZBRV_00_ZBOROV“  
 

na pozemkoch č. C - KN 625, 605/1, 634, 605/2 a ďalšie -  líniová stavba  v katastrálnom území 

Zborov.  

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom 

jednotlivo. 

 

Obec Zborov, ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní  

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval návrh v územnom 

konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona 

posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviska uplatnené dotknutými orgánmi 

a posúdil pripomienky a námietky účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a staveného zákona a vyhlášky MŽP č. 453/2000 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ  LÍNIOVEJ  STAVBY 

 

„ INS_FTTH_BJ_ZBRV_00_ZBOROV“– líniová stavba 

 

pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, ktorého v konaní 

zastupuje S com SK, s.r.o., Na pántoch 22, 831 06  Bratislava.   

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcela  č. C-KN 625, 605/1, 634, 605/2 a ďalšie – líniová 

stavba v katastrálnom území Zborov tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu 

tohto rozhodnutia. 

 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 

 

1.  V území vymedzenom týmto rozhodnutím bude uskutočnená líniová stavba podľa 

dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorú spracoval Ing. Svätopluk Frohlich, autorizovaný 

stavebný inžinier (komplexné architektonické a inžinierske stavby6568*A2), S com SK, s.r.o., 

Na pántoch 22, 831 06  Bratislava. 
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2. Trasa rozšírenia  sa bude napájať na už existujúcu telekomunikačnú sieť. Podzemné a nadzemné 

vedenia  technického vybavenia  budú predstavovať v území všetky kategórie podľa čl. 20 a 21 

STN73 6005. Po ukončení bude tvoriť jeden funkčný celok. 

3. Trasa siete FTTH povedie od novobudovaných pasívnych optických distribučných bodov (ďalej 

len PODB). Primárna sieť do jednotlivých PODB sa bude riešiť napojením na nové budované 

optické káble z jestvujúceho TO Zborov. Projekt rieši aj servis jestvujúceho vzdušného vedenia 

na uliciach Šarišská, SNP, Zákutie a Školská. Nadzemné vedenie bude prepojené s podzemným 

vedením. 

4. Zmeny, ktoré si vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu  nemôžu byť vykonané 

bez predchádzajúceho rozhodnutia stavebného úradu. 

5. Stavba podzemného aj nadzemného vedenia bude prevažne umiestnená v cestnej zeleni, resp.  

v  nespevnených plochách, vedená paralelne s existujúcimi komunikáciami. 

6. Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia  osôb na stavenisku.  

7. Stavenisko osvetliť, označiť a zabezpečiť tak, aby sa predišlo vstupu cudzích osôb 

na stavenisko, prípadným úrazom a škodám. 

8. Pri realizácií stavby použiť výrobky, ktoré budú zaručovať požadovanú pevnosť, požiarnu 

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť  

pri užívaní, ochranu proti hluku a úsporu energie. 

9. Pri realizácií stavby dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie.  

10. Stavba bude ukončená v termíne, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

11. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, organizáciou na to oprávnenou, ktorej názov, adresu 

a IČO písomne oznámi stavebnému úradu.  

12. Stavebník pred začatím prác, stavebnému úradu písomne oznámi osobu, ktorá bude 

kvalifikovaná na vykonávanie vedenia uskutočňovania stavby (stavebný dozor). 

13. Stavebník  je povinný počas realizácie stavby viesť záznam o stavbe  (stavebný denník). 

14. Pri výstavbe dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a  MK, prípadne znečistenie 

okamžite odstrániť, resp. objednať u správcu. 

15. Prípadný výrub mimo lesných drevín, priamo dotknutý uvažovanou líniovou stavbou je možný 

až po vydaní súhlasu príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny. 

16. Prebytočný materiál a stavebný odpad vyviesť na tento účel určenú skládku. 

17. Prípadné škody, ktoré vzniknú na cudzích nehnuteľnostiach hradí stavebník, resp. ich upraví     

na svoje náklady do pôvodného stavu. 

18. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení                           

za prítomnosti vlastníkov (správcov). 

19. Pri vytýčení a trasovaní stavby budú dodržané ochranné pásma existujúcich podzemných 

a nadzemných vedení. 

20. Začatie stavebných prác oznámi navrhovateľ stavebnému úradu. 

 

  

 

Ku konaniu dali svoje vyjadrenia tieto dotknuté orgány: 

 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01  Prešov 

Č.: KPUPO-2020/11796-2/43427/Ha zo dňa 09.06.2020 

 

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1979 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. 
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SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, 817 15  Bratislava 

Č.: WapFS75858/2020/RO-28, SPFZ056556/2020 zo dňa 06.05.2020 

 

- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky NV/SPF najneskôr do vydania kolaudačného 

rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností 

a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady 

stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby. 

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov NV/SPF. 

- Po dokončení stavby budú pozemky NV /SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 

využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd stavebník odstráni na vlastné náklady. 

- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, 

na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté  pozemky NV/SPF previesť  

na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými 

pozemkami NV/SPF. 

 

OR PZ V BARDEJOVE, ODI, Partizánska 42, 085 01  Bardejov 

Č.: ORPZ-BJ-ODI1-90-016/2020 zo dňa 18.05.2020 

 

- Trasa telekomunikačnej stavby bude umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od cesty I/77, II/545 

a dotknutých miestnych komunikácií tak, aby v súvislosti s realizáciou stavby obmedzenie 

cestnej premávky bolo minimálne a prípadná uzávierka pozemnej komunikácie trvala  

čo najkratší čas. 

- V prípade ak plánovanou činnosťou vznikne obmedzenie cestnej premávky a možné ohrozenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného 

značenia (jednotlivo po etapách) na zabezpečenie jednotlivých pracovísk a požiadať o príslušné 

povolenia (uzávierku, zvláštne užívanie cesty – stanoví cestný správny orgán) a tieto predložiť 

na OEI OR PZ k odsúhlaseniu. 

 

 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,  Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

Č: SSC/7792/20202320/16149 zo dňa 27.05.2020 

 

- FTTH kábel súbehu s cestou I/77 žiadame situovať na jednej strane mimo hlavný dopravný 

priestor cesty, t.j. min. 0,5 m za cestný obrubník existujúceho chodníka, resp. v časti kde nie je 

chodník min. 0,5 m za spevnenú časť krajnice cesty I/77. 

- Križovania (2x) požadujeme navrhnúť kolmo na os cesty I/77 v min hĺbke podľa STN 73 6005 

od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. 

Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného 

dopravného priestoru cesty I/77 (t.j. min 1,0 m za cestný obrubník), resp. za spevnenú časť 

krajnice cesty I. triedy. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutí tak, aby jej konce presahovali min. 

0,25 m steny montážnych jám. 

- Štartovacie a cieľové jamy musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť 

stabilitu telesa cesty I/77. 

- Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie a musia byť navrhnuté v súlade 

s STN 73 3050. Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 

I/77 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. 

- Všetky zásahy do telesa cesty I/77 požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať  

so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Bardejov (Ing. Cigan  

0902 892 016). 

- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce  odvodnenie cesty. Po ukončení stavebných 

prác v súbehu s cestou I. triedy žiadame terén uviesť do pôvodného stavu. 

- Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/77, je potrebné 

pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ. 

- V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie  



4 

 

I. triedy. S vydaním povolenia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie za predpokladu, 

rešpektovania našich pripomienok súhlasíme.  

- Súčasne si vyhradzujeme právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky 

zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy. 

 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, IVSC Košice, Kasárenské nám. Č. 040 01  Košice 

Č.: SSC/7862/2020/6371/16831 zo dňa 01.06.2020 

 

- K technickým podmienkam DÚR stavby sme sa vyjadrili listom SSC/7792/2020/2320/16149 

z 27.5.2020 a na všetkých podmienkach trváme. Nesúhlasíme s umiestnením káblového  

vedenia na našich objektoch – káble požadujeme viesť súbežne s objektami mostov a priepustov 

vo vzdialenosti min. 1m od základov. 

- Z hľadiska majetkovoprávneho s vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme, 

stavbou sú dotknuté parcely CKN 1521/1 a 1522/1 v k.ú. Zborov v majetku Slovenskej 

republiky v správe Slovenskej správy ciest. 

- Po realizácii stavby a pred vydaním kolaudačného resp. užívacieho povolenia ste povinní  

na dotknutú parcelu zriadiť odplatné vecné bremeno. K žiadosti je potrebné priložiť 

porealizačné zameranie, geometrický plán na zriadenie vecného bremena, znalecký posudok  

na určenie odplaty za zriadenie vecného bremena a všetku našu korešpondenciu k tejto stavbe.  

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK,  Štefánikova789, 085 01  Bardejov 

Č.: SÚCPSK-BJ/155/2020 zo dňa 30.04.2020 

 

- Trasu káblových rozvodov v súbehu s cestou II/545 Zborov – Becherov situovať mimo cestné 

teleso, t.j. min. 1 m  od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty. Tam kde sa pri ceste 

nachádza chodník budú tieto trasy situované až za chodníkom (v predzáhradkách) prípadne 

v telese chodníka (po udelení súhlasu jeho správcom). Káble vedené v zelenom páse medzi 

cestou a chodníkom budú uložené v dostatočnej hĺbke (min. 80 cm) tak aby pri údržbe cestného 

telesa a prípadnom osadzovaní dopravných značiek a iných dopravných zariadení nedochádzalo 

ku kolízii s optickým káblom. 

- Križovanie navrhovanej trasy optických káblov s cestou II. Triedy v km 31,970 riešiť 

pretláčaním popod cestu v hĺbke min. 1m pod niveletou vozovky. Štartovacie a cieľové jamy 

budú situované mimo cestné teleso. 

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

- Po dokončení prác uviesť terén po pracovnej ryhe ako aj štartovacích a cieľových jamách  

do pôvodného stavu. 

- 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 Pavelčák,  

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

pred a po ukončení prác. 

- Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú SÚC PSK v dôsledku chybného 

prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby. 

- Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu 

porealizačného zamerania káblových rozvodov s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy 

v cestnom telese. 

- Nakoľko trasa siete FTTH je situovaná na parcele C KN 64/2 (LV 3843) – vo vlastníctve PSK, 

žiadame stavebníka pred realizáciou stavby o podanie žiadosti o zriadenie vecného bremena  

pre uloženie inžinierskych sietí. 

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je uvedené  

na stránke PSK http://sucpsk.sk/index.php?schow=114, príp. informácie Vám poskytnú  

na majetkovom oddelení SÚC /SK – 051/7563725. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša oprávnený z vecného 

bremena. Stavebník zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena 

a znaleckého posudku s určením všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena. 

http://sucpsk.sk/index.php?schow=114
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- Zmluva o zriadení vecného bremena po zrealizovaní stavby musí byť predložená najneskôr  

pri kolaudačnom konaní, inak SÚC PSK nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia 

na predmetnú stavbu. 

- V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej 

správy podzemné vedenia odstrániť alebo preložiť na vlastné náklady. 

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

príslušným ODI PZ SR. 

- 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 príslušný 

štátnym cestným správnym orgánom (OÚ odbor pre CDaPK Bardejov). 

 

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

Č.: OU-PO-OCDPK-2020/026453-002 

 

- O zvláštne užívanie, uzávierku cesty I. triedy a odsúhlasenie DDZ je potrebné požiadať Okresný 

úrad Prešov – OCDPK o vydanie povolení. K žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko SSC 

IVSC Košice a ODI Bardejov. Pre práce v extraviláne je potrebné požiadať tunajší úrad 

o vydanie povolenia výnimky prác v cestnom ochrannom pásme. K žiadosti je potrebné doložiť 

stanovisko SSC IVSC Košice a ODI Bardejov. 

 

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

Č.: OU-BJ-OSZP-2020/005715-002 zo dňa 07.05.2020 (ochrana prírody a krajiny) 

 

- Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov aj jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna)! 

V nevyhnutnom prípade potreby riešenia vedenia výkopu trasy optického káblu 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. 

- Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prác) a po usadnutí zeminy dať terén  

do pôvodného stavu a zatrávniť. 

 

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

Č.: OU-BJ-OSZP-2020/005795-002 zo dňa 27.04.2020 (odpadové hospodárstvo) 

 

- Pri realizácii stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať 

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

odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením. 

- Odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi. 

- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie 

materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcií alebo údržbe komunikácií. 

- V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri realizácii predmetnej stavby nakladať s nimi 

v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť povinnosti pri preprave nebezpečného 

odpadu na území SR podľa § 26 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Držiteľ odpadu je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad 

najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho znehodnotením, 

na dlhšie zhromažďovanie odpadu je povinnosťou pôvodcu odpadu požiadať o súhlas orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva.  

- Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých  

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

resp. zneškodnenia odpadov z predmetnej stavby. 
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OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, OS o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č.: OU-BJ-OSZP-2020/005779-002 zo dňa 29.05.2020 (vodné hospodárstvo) 

 

- V rámci priestorového usporiadania predpokladanej stavby požadujeme rešpektovať 

vymedzený 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary drobného vodného toku podľa 

ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona, z dôvodu zabezpečenia výkonu správy vodného toku 

a správy vodných stavieb alebo zariadení. 

- Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií 

s vodnými tokmi. 

- Pri uskutočňovaní stavby neohroziť a neznečistiť vodné toky a podzemnú vodu. 

- Uskutočniť všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru 

povrchovej alebo podzemnej vody. 

- V rámci výstavby neumiestňovať stavebný materiál na pobrežný pozemok a v blízkosti 

vodných tokov. 

- Požiadať  o vydanie stanoviska k pripravovanej stavbe správcu toku SVP, š.p., OZ Košice. 

 

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

Č.: OU-BJ-OSZP-2020/006170-002 zo dňa 29.05.2020 (súhlas podľa § 27) 

 

- Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny 

nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy. 

- Stavebno-technické riešenie musí zodpovedať požiadavkám ochrany podzemných 

a povrchových vôd. 

- Križovanie vodohospodársky významného vodného toku realizovať podľa STN 73 68 22 

Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodným tokom. 

- 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 

v predmetnej lokalite.  

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

zákona a s ním zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd. 

- Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby a užívaní nedošlo k ohrozeniu, alebo poškodeniu 

povrchových a podzemných vôd. 

- Zabezpečiť zaškolenie zamestnancov a oboznámiť ich s osobitnými  predpismi, 

bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi 

látkami z hľadiska ochrany vôd. 

- Pri uskutočňovaní stavby neuskladňovať stavebný materiál, stroje a zariadenia v priečnom 

profile vodného toku a v záplavovom území.  

 

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

Č.: CS SVP OZ KE 21/2020/158 zo dňa 23.04.2020 

 

- Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií 

s vodnými tokmi“ a v prípade súbehu vedení s vodnými tokmi viesť optický kábel min. 5 m  

od brehovej čiary drobných vodných tokov v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách v znení neskorších predpisov.  

- Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p.,  Správa povodia 

Bodrogu, Trebišov, pracovisko Bardejov, Ing. Martin Popjak, č. tel. 0918 640 006 alebo Ing. 

Pavol Štefanco, č. tel 0911 048 404. 

- Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách v znení neskorších predpisov. 

- Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona  

č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 

- V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. požadujeme doriešiť 

majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou s našim odborom  správy majetku na OZ Košice 

najneskôr ku dňu kolaudačného konania. 
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 DISTRIBÚCIA SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

Č.: TD/NS/0354/2020/Va zo dňa 28.04.2020 

 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk); 

- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, tel. č. +421 55 242 5507) najneskôr  dní 

pred zahájením plánovaných prác. 

- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050  

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov. 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenia, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu 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. 

- 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 

prevádzkovateľa. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu. 

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 

a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005Z.z. Trestný 

zákon. 

- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Stavebného zákona iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

http://www.spp-distribúcia.sk/
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– súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, 

TPP 702 02. 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 

- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nie je 

možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.  

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

Č.: 7181/2020 zo dňa 12.05.2020 

 

- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde k súbehu plánovaného 

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

vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nášho 

vedenia s pripravovanou stavbou musí byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 

73 6005 Zmena a) tab. 1,2. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi 

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. Pred zasypaním 

odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej 

spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia (tel.: 055 6104 168, 055 6104169). Zástupcu 

našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého 

kábla. 

- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia, resp. TS, žiadame, aby nebola 

porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava 

elektrického vedenia. Požadujeme dodržať minimálne dovolené vzdialenosti elektrických 

vedení od objektov v zmysle STN 33 3300, STN EN 50423-1. Pri prácach v blízkosti vedenia 

žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. 

- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných 

predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči 

existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade 

nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, 

ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali  

do ochranného pásma novovzniknutej stavby. 

 

AQUASPIŠ – VODNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Rudňany 433, 053 23  Rudňany 

Č.: 20/539 zo dňa 26.05.2020 

 

- Po celej trase Vami navrhovaného vedenia sa nachádzajú rozvody pitnej vody, ktoré  

pred začatím prác bude potrebné vytýčiť. 

- Žiadame dodržať priestorové vzdialenosti a v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Vás 

upozorňujeme, že ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m na obe strany od pôdorysného okraja 

potrubia. 

 

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

Vyjadrenie zo dňa 22.06.2020 

 

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

aby oznámil túto skutočnosť vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie obce Zborov 

(vytýčenie trasy verejnej kanalizácie) 

- Pri križovaní a súbehu inžinierskych sieti rešpektovať STN 73 6005, STN 33 2000-5-52. 
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LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  OZ PO, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 

Č.: 21404/2020, 6251/2016/2391 zo dňa 24.06.2020 

 

- Dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

- Práce na pozemkoch v správe LSR š.p. pri výstavbe zariadenia vykonávať tak,  

aby na pozemkoch nedošlo k poškodeniu daných pozemkov a okolitých pozemkov, najmä 

zabezpečiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tekutých alebo 

plynných látok poškodzujúcich lesy. Prípadné škody na pozemkoch spôsobené výstavbou, 

osadením a prevádzkou zariadenia odstrániť na náklad žiadateľa. 

- Nakoľko nebol s nami komunikovaný projekt výstavby, prosíme o prehodnotenie našej 

požiadavky na predĺženie trasy až k budove so súp. č. 455 na parcele C-KN č. 248/5, dotknuté 

parcely 4-KN č. 248/3 vo vlastníctve SR v správe LSR š.p. – LV č. 9. V prípade vyhovenia 

našej požiadavke o predĺženie trasy súhlasíme s ich využitím na uloženie komunikačného 

pripojenia. 

- Všetky zmeny v registri katastra zabezpečí žiadateľ. 

- Realizácia stavby v súčasnosti a ani v budúcnosti neobmedzí prevádzku hospodárskej činnosti 

správcovskej organizácie a sprístupnenie pozemkových nehnuteľnosti. 

- Po ukončení prác uviesť pozemky do pôvodného stavu, o čom sa spíše záznam. 

- Pred vydaním stavebného povolenia alebo zmluvu o budúcej  zmluve pre uloženie IS 

a najneskôr ku kolaudačnému rozhodnutiu predloží stavebník (žiadateľ) návrh zmluvy 

o zriadení vecného bremena, táto zmluva bude podpísaná a jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena bude uhradená v prospech správcu nehnuteľnosti. 

- Začiatok prác v areáli oznámiť telefonicky vopred na LS Bardejov – Ing. Krivjančin – 0918 

335 667. 

- Po realizácii daného projektu žiadame zaslať na našu adresu porealizačné zameranie vo formáte 

VGI. 

 

 

Ku konaniu dali kladné stanoviská bez pripomienok tieto dotknuté orgány: 

 

MINISTERSTVO OBRANY SR, ASM, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

Č.: ASMdpV-20-452/2020 zo dňa 04.06.2020 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR, OTS, Štúrova 7, 080 01  Prešov 

Č: CPPO-OTS-2020/001351-421 zo dňa 24.04.2020 

  

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, OKR,  Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Č: OU-BJ-OKR-2020/005873-002 zo dňa 04.05.2020 

 

OR HaZZ V BARDEJOVE, Štefánikova 685/1, 085 01  Bardejov 

Č.: ORHZ – BJ2-2020/000133-002 zo dňa 04.05.2020 

 

Navrhovateľ je povinný podmienky dotknutých orgánov v celom rozsahu splniť. 

 

 

Toto rozhodnutie v súlade s § 40, ods. 1 stavebného zákona  platí tri roky od nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť ak v tejto lehote bude stavba začatá.  

Stavebné práce nesmú byť začaté kým  povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona táto stavba si nevyžaduje stavebné povolenie. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebný úrad  posúdil návrh na umiestnenie líniovej stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,  

že jej umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a že jej umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu. 

Nakoľko predložený návrh obsahoval predpísané náležitosti, stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou 

číslo 2459/275/2020-Bm zo dňa  05.06.2020 začatie územného konania  na umiestnenie líniovej stavby  

všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Zároveň nariadil ústne konanie, spojené 

s miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.06.2020. 

Na konaní neboli zo strany účastníkov konania dané žiadne námietky, ani pripomienky. 

Časť pripomienok dotknutých orgánov zapracoval projektant do dokumentácie ešte pred vydaním 

povolenia, ďalšie boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

V konaní stavebný úrad zistil, že umiestnením, uskutočnením, ani jej budúcim užívaním nebudú 

ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. 

Dokumentácia líniovej stavby, ktorú spracovala oprávnená osoba, spĺňa požiadavky stanovené 

stavebným zákonom.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného 

rozhodnutia na predmetnú stavbu a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 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 Zborov, Lesná 415/10, 086 33  Zborov. 

Rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

 

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje formou verejnej vyhlášky 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach stavebného úradu Obce Zborov. 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

                                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy : Situácia so zakreslením umiestnenia predmetnej stavby, v súlade s podmienkami tohto      

rozhodnutia. 

 

 

 

 
Vyvesené: 01.07.2020                                                                                          Zvesené: 
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Na vedomie:  

 

1) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
2) S com SK, Na pántoch 22, 831 06  Bratislava 

3) Slovenský pozemkový fond, ul. Dlhý rad, 085 01 Bardejov 

4) Lesy SR, OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov  

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

6) Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

7) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 

8)    OR hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov 

9)    Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov  

     10)   Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

     11)    SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26 

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

     13)    W- Control, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad 

     14)    Slovenská správa ciest IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice 

     15)    OR PZ SR, ODI Bardejov, Partizánska 42, 085 01  Bardejov 

     16)    Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov 

     17)    Správa a údržba ciest PSK, Štefánikova 789, 085 01  Bardejov 

 

 

                                                                           
 

 




