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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 

R O Z H O D N U T I E 
 

Navrhovateľ: Obec Bijacovce, so sídlom 053 03  Bijacovce 7, podal dňa 30.04.2021 návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Bijacovce IBV – sever II – I. etapa“ na pozemkoch 

parcely č. C-KN 2359, C-KN 1262 (E-KN 246, E-KN 247, E-KN 248, E-KN 249, E-KN 250, E-KN 

251, E-KN 252, E-KN 253, E-KN 254, E-KN 255, E-KN 2358, E-KN 256/1, E-KN 257/1, E-KN 

597/2, E-KN 596/2), C-KN 584, C-KN 585 v katastrálnom území Bijacovce.  

  

Mesto Spišské Podhradie ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 140 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon), posúdil návrh podľa § 37, § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými 

orgánmi verejnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na podklade tohto posúdenia vydáva 

podľa  § 39 a § 39a stavebného zákona a v súlade s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

  

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  
 

„Bijacovce IBV- sever II – I. etapa“ na pozemkoch parcely č. C-KN 2359, C-KN 1262 (E-KN 246, E-

KN 247, E-KN 248, E-KN 249, E-KN 250, E-KN 251, E-KN 252, E-KN 253, E-KN 254, E-KN 255, 

E-KN 2358, E-KN 256/1, E-KN 257/1, E-KN 597/2, E-KN 596/2), C-KN 584, C-KN 585  

v katastrálnom území Bijacovce tak, ako je zakreslené v dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie, 

v overených výkresoch B „Celková situácia stavby“, M=1:10 000, C „Koordinačný výkres“, M=1:500, D 

č. 1 „Situácia dopravy“, M=1:500, D č. 2 „Situácia na podklade katastrálnej mapy“, M=1:500, 

vypracovanej zodpovedným projektantom: Ing. František Ondrej, ev. č. 5268*A2, v apríli 2021, a ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.   

         

Popis stavby, technické údaje: 

  

Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši umiestnenie inžinierskych sieti pre výstavbu 10 

rodinných domov. Stavba bude realizovaná v niekoľkých etapách. V rámci I. etapy je projektová 

dokumentácia rozdelená  na SO 01 Miestna komunikácia a chodníky pre peších, SO 02 Autobusová 

zastávka (po pravej strane v smere od obce Bijacovce), SO 03 Úprava cesty II/3216, SO 04 Dažďová 

kanalizácia, SO 05 Verejný vodovod, SO 06 Splašková kanalizácia, SO 07 STL plynovod, SO 08 

pripojovacie plynovody, SO 09 Rozšírenie distribučnej siete, SO 11 Verejné osvetlenie.   

  

Stavebné objekty stavby:        

 

SO 01 – Miestna komunikácia a chodníky pre peších   

SO 02 – Autobusová zastavka 

SO 03 – Úprava cesty III/3216 

SO 04 – Dažďová kanalizácia      

SO 05 – Verejný vodovod 
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SO 06 – Splašková kanalizácia  

SO 07 – STL Plynovod  

SO 08 – Pripojovacie plynovody 

SO 09 – Rozšírenie distribučnej siete 

SO 11 – Verejne svetlenie 

   

Spôsob využitia pozemkov, na ktorých budú umiestnené stavby: 

 

Pozemky parcely č. C-KN 2359, C-KN 584, C-KN 585 v k.ú. Bijacovce sú evidované podľa 

výpisu z katastra nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie.   

Pozemok parcela č. C-KN 1262 v k.ú. Bijacovce je evidovaný podľa výpisu z katastra 

nehnuteľností ako orná pôda. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: 

 

Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslená v dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie, 

v overených výkresoch B „Celková situácia stavby“, M=1:10 000, C „Koordinačný výkres“, M=1:500, D 

č. 1 „Situácia dopravy“, M=1:500, D č. 2 „Situácia na podklade katastrálnej mapy“, M=1:500, 

vypracovanej zodpovedným projektantom: Ing. František Ondrej, ev. č. 5268*A2, v apríli 2021, a ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny polohopisného a výškového umiestnenia 

stavby nemôžu byť vykonané bez súhlasu stavebného úradu.          

   

2. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov verejnej správy: 

  

Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č.j. KPUPO-2021/9755-3/39733/Le zo dňa 

18.05.2021:   

-predložená projektová dokumentácia je postačujúcim podkladom pre posúdenie a realizáciu 

odsúhlaseného zámeru, 

-pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda 

neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich 

s predmetnou stavbou Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, 

-v zmysle ustanovenia § 32 odsek 14 pamiatkového zákona ak v priebehu obnovy alebo úpravy 

nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu (vec pamiatkovej hodnoty), ten kto práce 

vykonáva, je povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania rozhodnutia 

Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu, 

-domy ukončiť sedlovými, alternatívne valbovými strechami, pri použití tvrdej skladanej krytiny 

v prírodnom tehlovočervenom farebnom odtieni, 

-ku každej novostavbe rodinného domu na parcelách zahrnutých v lokalite IBV SEVER, pred vydaním 

stavebného povolenia, vydá Krajský pamiatkový úrad  Prešov samostatné záväzné stanovisko týkajúce sa 

zásad objemového členenia, výškového usporiadania a architektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti, 

-termín začiatku úpravy nehnuteľnosti a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľností je stavebník povinný 

nahlásiť vopred Krajskému pamiatkovému úradu Prešov. 

Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č.j. OU-PP-

OCDPK-2021/008681-02 zo dňa 02.06.2021: 

-vybudovaním dopravného napojenia na cestu III/3216 nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-

technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III. triedy. Do vjazdu bude zabudovaný 

priepust min. priemeru DN 400 tak, ako je navrhnuté v predloženej PD. Výška nivelety miestnej 

komunikácie bude prispôsobená súčasnej výške nivelety vozovky cesty III/3216, 

-neplánovať trasy inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod, energetické a telekomunikačné 

siete, verejné osvetlenie) do telesa cesty III/3216, resp. do jej ochranného pásma s výnimkou ich 

prípadného križovania, ktoré bude realizované pretláčaním kolmo na os vozovky. Štartovacie a cieľové 

jamy budú situované mimo cestné teleso cesty III. triedy, t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. 

päty násypu cesty, 
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-dopravné sprístupnenie lokality BIJACOVCE IBV-SEVER II je navrhnuté v mieste existujúcej 

križovatky ciest III/3216 a III/3202, pričom zo stykovej križovatky vznikne priesečná, 

-dopravné napojenie bude zrealizované za dodržania podmienok technického predpisu TP 079 

Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok 

cestných komunikácií. Nakoľko v roku 2018 bola zrealizovaná oprava povrchu vozovky cesty III/3216 

v danej lokalite, po vybudovaní novej križovatky, odbočovacieho pruhu a zastávok bude požadované 

uloženie novej obrusnej vrstvy na celú dĺžku a šírku stavbou dotknutého úseku cesty III. triedy, 

-dopravné značenie vyznačujúce nový stav na ceste III/3216 po vybudovaní križovatky, odbočovacieho 

pruhu, zastávok a priechodu pre chodcov bude základného rozmeru vyhotovené z falcovaného 

pozinkovaného plechu. Osadené budú na zdvojenom nosiči z pozinkovaných trubiek priemeru 60 mm, 

-návrh autobusových zastávok zosúladiť s normou STN 73 6425 Stavby pre dopravu, autobusové, 

trolejbusové a električkové zastávky, 5.3 Umiestňovanie zastávok v pozdĺžnom smere pozemnej 

komunikácie, 5.3.1.1 – v medzi križovatkovom úseku s zastávky na pozemných komunikáciách smerovo 

nerozdelených umiestňujú za zastávkou pre opačný smer (odsunuté), 

-novonavrhovaný prechod pre chodcov musí spĺňať súčasné štandardy (nasvietenie, vodiace prúžky pre 

nevidiacich a slabozrakých, bezbariérový prístup a pod.), umiestnený podľa Obrázku 1 – Situovanie 

zastávok vyššie citovanej normy, 

-v ďalšom stupni konania (stavebné konanie) žiadame o predloženie projektovej dokumentácie stavby. 

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/001129-002 zo dňa 19.08.2021:   

-k vydaniu územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu orgán štátnej vodnej správy nemá námietky za 

predpokladu dodržania ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd, zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, 

-k územnému konaniu zabezpečiť súhlasy správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí 

v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemnými vedeniami 

inžinierskych sieti a dodržať podmienky STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní, 

-v rámci navrhovanej stavby dôjde k dotyku s vodným tokom, preto  je potrebné zabezpečiť k územnému 

konaniu stanovisko správcu dotknutého vodného toku – Bijacovský potok, 

-z hľadiska realizácie obslužných resp. súvisiacich stavieb a inžinierskych sietí k uvedenej stavbe bude 

tunajší organ štátnej vodnej správy posudzovať ďalší stupeň spracovanej projektovej dokumentácie 

z hľadiska budovania vodných stavieb a osobitného užívania vôd, 

-tunajší úrad nie je správcom žiadnych podzemných inžinierskych sietí, 

-ďalší stupeň projektovej dokumentácie (pre stavebné povolenie) predložiť orgánu štátnej vodnej správy 

na vyjadrenie.   

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/001157-002 zo dňa 26.08.2021: 

-pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 

14 zákona o odpadoch, 

-pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo 

k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom 

alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu, 

-nebezpečné odpady je potrebné uložiť vo vhodných nepriepustných obaloch, zabezpečiť pred únikom, 

označiť identifikačnými listami nebezpečných odpadov, 

-vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením, 

-výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby, 

-skladovanie výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu 

súhlasu podľa zákona o odpadoch, 

-v prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, požiadať 

o udelenie súhlasu podľa zákona o odpadoch, 
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-zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

-vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, 

ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28.2. za predchádzajúci rok, 

-požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom 

o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 

o odpadoch, 

-upozorňujeme, že podľa § 77, ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku 

uskutočnenia stavebných a demolačných prác, vykonávaných pre právnické osoby alebo fyzické osoby – 

podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Poprad, Okresný dopravný inšpektorát, stanovisko č. j. 

ORPZ-PP-ODI1-55-084/2021 zo dňa  03.06.2021: 

-ODI OR PZ v Poprade žiada o vyosenie oproti sebe ležiacich autobusových zastávok na ceste III/3216, 

tak aby autobus stojaci na zastávke nevytváral dopravný tieň na chodcov prechádzajúcich cez prechod pre 

chodcov. Odporúčame posunúť pravú autobusovú zastávku vyššie smerom k obci Vyšný Slavkov, skrátiť 

odbočovací pruh vpravo a presunúť zvislé dopravné značenie označujúce začiatok a koniec obce vyššie 

smerom na Vyšný Slavkov, tesne pred hranicu križovatky. Križovatka už bude v extraviláne, 

-ODI OR PZ v Poprade si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, 

v ostatných písomných stanoviskách. 

 

3. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, vlastníkov, užívateľov 

a správcov inžinierskych sietí: 

 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešov, stanovisko č.j. SÚCPSK-

PP/487/2021-2 zo dňa 13.05.2021:  

-žiadame neplánovať žiadne trasy inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod, energetické 

a telekomunikačné siete, verejné osvetlenie) do telesa cesty III/3216, resp. do ich ochranného pásma, 

s výnimkou ich prípadného križovania, ktoré bude realizované pretláčaním kolmo na os vozovky. 

Štartovacie a cieľové jamy budú situované mimo cestné teleso cesty  III. triedy, t.j. min. 1 m  od 

vonkajšej hrany priekopy resp. päty násypu cesty, 

-dopravné sprístupnenie lokality BIJACOVCE IBV-SEVER II je navrhnuté v mieste existujúcej 

križovatky ciest III/3216 a III/3202. Zo stykovej križovatky vznikne priesečná, 

-vybudovaním dopravného napojenia na cestu III/3216 nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-

technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III. triedy. Do vjazdu bude zabudovaný 

priepust min. priemeru DN 400, tak ako je vavrhnuté v predloženej PD, 

-výška nivelety miestnej komunikácie bude prispôsobená súčasnej výške nivelety vozovky cesty III/3216, 

-dopravné napojenie bude zrealizované za dodržania podmienok technického predpisu TP 079 

Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok 

cestných komunikácií. Nakoľko v roku 2018 bola zrealizovaná oprava povrchu vozovky cesty III/3216 

v danej lokalite, po vybudovaní novej križovatky, odbočovacieho pruhu a zastávok, budeme požadovať 

uloženie novej obrusnej vrstvy na celú dĺžku a šírku stavbou dotknutého úseku cesty III. triedy, 

-dopravné značenie vyznačujúce nový stav na ceste III/3225 po vybudovaní križovatky, odbočovacieho 

pruhu, zastávok a prechodu pre chodcov, bude základného rozmeru, vyhotovené z pozinkovaného plechu 

falcovaného. Osadené budú na zdvojenom nosiči z pozinkovaných trubiek priemeru 60 mm, 

-návrh autobusových zastávok zosúladiť s normou STN 73 6425 Stavby pre dopravu, autobusové, 

trolejbusové a električkové zastávky, 5.3 Umiestňovanie zastávok v pozdĺžnom smere pozemnej 

komunikácie, 5.3.1.1 V medzikrižovatkovom úseku sa zastávky na pozemných komunikáciách smerovo 

nerozdelených umiestňujú za zastávkou pre opačný smer (odsunuté), 

-novonavrhovaný prechod pre chodcov musí spĺňať súčasné štandardy (nasvietenie, vodiace prúžky pre 

nevidiacich a slabozrakých, bezbariérový prístup a pod.), umiestnený by mal byť podľa Obrázku 1 – 

Situovanie zastávok vyššie citovanej normy, 

-počas realizácie prác nebude na cestnom telese cesty III. triedy skladovaný žiaden materiál, 
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-v prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy, je stavebník povinný v zmysle § 

9 odst. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, 

-Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu 

SÚC PSK, oblasť Poprad (Jozefa Mihaľáka – vedúci strediska údržby Levoča, tel.: 0907 892 210) na 

preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a umožnil 

spracovanie fotodokumentácie. V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto konaniach 

a nedoložíte záznamy z konaní, nebudeme súhlasiť s užívaním realizovanej stavby, 

-stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného 

prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby, 

-technické prevedenie dopravného napojenia musí byť vykonané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky, ako aj sťažená údržba cestného telesa, 

-v prípade akýchkoľvek stavebných a udržiavacích činností v cestnom telese cesty III. triedy stavebník 

umožní správcovi cesty ich vykonávanie v súlade s § 3d ods. 5 písmeno c) Zákona č.  135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

-toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie 

územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Je zároveň aj súhlasom pre vydanie rozhodnutia 

o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a určení dopravného značenia príslušným Okresným úradom, 

odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené 

príslušným ODI PZ SR. Tento súhlas platí aj pre potreby vydania povolenia na uzávierku cesty. 

Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č.j. 10125/2021 zo dňa 11.06.2021:  

-žiadame rešpektovať priestorové usporiadanie inžinierskych sieti podľa STN 73 6005 vrátane 

podzemných káblových vedení NN, ktoré sa budú v danom území ukladať do zeme, 

-je nutné spracovať koordinačný výkres rezu verejnej komunikácie (cesta, chodník a zelené pásy okolo 

cesty), v ktorom budú zakreslené a okótované všetky inžinierske siete plánované v danom území 

s priestorovým usporiadaním v súlade s platnými STN. Dodať s PD – SO 08 pre realizáciu, 

-k napojeniu na el. energiu sa v tomto štádiu nevyjadrujeme. K napojeniu IBV na el. energiu a záväzné 

pripojovacie podmienky napojenia na el. distribučnú sieť sme stanovili v našom vyjadrení č. 17295/2020 

zo dňa 29.10.2020. Následne bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné konanie „SO 08 

Rozšírenie distribučnej siete“ ku ktorej bolo spracované naše stanovisko č. 8357/2021 zo dňa 02.06.2021,  

Predmetná PD pre UR nie je v časti elektro - SO 08 v súlade s odsúhlasenou PD „SO 08 Rozšírenie 

distribučnej siete“, preto je potrebné zosúladiť PD, 

-ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú 

v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy 

neevidujeme. 

-za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa 

stavebného zákona projektant, 

-zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje 

prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. 

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č.j. 1521/2021/IS/21 zo dňa 10.06.2021: 

-súhlasíme s maximálnym  odberom pitnej vody z verejného vodovodu pre uvedenú lokalitu  v množstve 

do 0,50 l/s a 13m3 za deň, 

-verejný vodovod slúži prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, 

-požiarne hydranty budú vybudované na odbočení z verejného vodovodu a nebudú jeho súčasťou, 

-v ďalšom stupni PD, ktorú žiadame predložiť na vyjadrenie, odporúčame navrhnúť vodovodne potrubia 

dimenzie d 160 z materiálu HDPE-PE 100 RC, SDR 11, PN 10 od výrobcov PIPELIFE, Wavin resp. 

Rehau s certifikátom PAS 1075,  

-do verejnej kanalizácie môžu byť odvádzané iba splaškové odpadové vody z lokality, 

-v PD pre stavebné povolenie odporúčame navrhnúť kanalizačné potrubie PVC DN 300, hladké, 

plnostenné o kruhovej tuhosti minimálne SN 8 od výrobcov PIPELIFE, Wavin resp. Rehau, 

-na pozemky, ktorými bude prechádzať potrubie verejného vodovodu, žiadame uzatvoriť zmluvu 

o zriadení vecného bremena v prospech PVS, a.s., v prípade ak uvedené siete prejdú do vlastníctva PVS, 

a.s., 
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-žiadame navrhnúť ochranné pásma nových vodovodných vetiev v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V okolí ochranných pásiem musí byť vynechaný 

voľný, neoplotený manipulačný priestor ktorý nesmie byť v budúcnosti zastavaný, 

-technické podmienky napojenia lokality na verejný vodovod je potrebné dohodnúť s prevádzkovateľom 

VV,  ktorým je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 

-prevádzkovateľ, na základe žiadosti, Vám vydá vyjadrenie podľa § 17 a 18 zákona o verejných 

vodovodoch a verejnej  kanalizácie,    

-situáciu vodného hospodárstva Vás žiadame zaslať PVS, a.s. na e-mail cekovsky@pvsas.sk v dwg, resp. 

dgn formáte. 

SPP – Distribúcia a.s., vyjadrenie č. j. TD/KS/0129/2021/Šč zo dňa 13.05.2021: 

-stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 

v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 

-stavebník je povinný  dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 

zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 

73 6005 , STN 73 3050, 

-stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, 

-pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný  

požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-disstribucia.sk (časť E-služby), 

-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva  vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m 

bezplatne, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

-zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 12,6 m3/hod. 

z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D63, PN 280kPa, vedeného 

cez ulicu s bodom napojenia pred parcelou číslo 578/2 ID:174687 v katastrálnom území Bijacovce, 

-stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 

postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distibucia.sk), 

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa 

podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na 

základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť 

k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

-stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené 

rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., 

-v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 

požadujeme, aby stavebník: 

• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 

minimálne odstupové vzdialenosti c zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 

plynárenským zariadeniam, 

• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských 

zariadení a navrhovanou stavbou, 

-stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie 

SPP-D. 

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie č.j. 6612211011 zo dňa 04.04.2022:    

-existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je 

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

mailto:cekovsky@pvsas.sk
http://www.spp-disstribucia.sk/
http://www.spp-distibucia.sk/
http://www.spp-distibucia.sk/
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-vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačovaného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 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 sietí (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: 

Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203, 

-v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je 

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 

pásma, 

-nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona 

č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, 

-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., 

-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. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, stanovisko č.j. CS SVP OZ KE 4041/2021/4 zo 

dňa 03.12.2021: 

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením voči vydaniu územného rozhodnutia na stavbu 

„BIJACOVCE – SEVER II – I. etapa“ nemáme námietky. 

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme: 

-preukázať, že plánovaná verejná kanalizácia v Bijacovciach bude mať dostatočnú voľnú hydraulickú 

kapacitu a koncová ČOV aj voľnú látkovú kapacitu na bezpečný príjem projektovaného prírastku 

splaškových odpadových vôd z riešenej stavby. Podmienkou napojenia tejto novo navrhovanej 

kanalizácie bude kolaudácia plánovanej verejnej kanalizácie v Bijacovciach, 

-do doby realizácie verejnej kanalizácie požadujeme riešiť odvádzanie splaškových odpadových vôd do 

vodotesných žúmp a ich obsah likvidovať vývozom do čistiarne odpadových vôd vybavenej pre príjem 

žumpových vôd, 

-všetky odstavné plochy, po ktorých sa budú presúvať motorové vozidlá, riešiť so spevneným povrchom 

zabezpečeným proti prieniku znečisťujúcich látok do podlažia, 

-súčasne upozorňujeme na povinnosť vlastníka a budúceho užívateľa predmetnej stavby zmluvne 

zabezpečiť pravidelný servis a údržbu zabudovaných pred čistiacich zariadení (uličných vpustov, lapačov 

strešných splavenín) na projektovanej dažďovej kanalizácii a zachytené znečistenie zneškodňovať 

v zmysle platnej legislatívy. 

 Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany 

s predloženou projektovou dokumentáciou (PD) stavby „ BIJACOVCE – SEVER II – I. etapa“ pre účely 

územného rozhodnutia je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok: 

-začiatok a koniec navrhovanej úpravy toku (Bijacovský potok) v rámci výstavby SO 10 žiadame plynulo 

nadviazať na existujúce opevnenie koryta vodného toku, 

-ak dôjde v súvislosti s SO 10 vzhľadom na vyššie uvedený aktuálny stav navrhovaného úseku preložky 

toku k výrubu drevín, musí byť v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov vydaný súhlas orgánu ochrany prírody a v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov na povolenie orgánu štátnej vodnej 

správy, 

-ďalšom stupni prípravy PD žiadame doplniť staničenie (rkm) a popis navrhovaného VO dažďovej 

kanalizácie v zmysle platnej kilometráže s predložením detailu, 

-v rámci realizácie prípravných a stavebných prác na výstavbe RD v jednotlivých etapách výstavby 

žiadame spôsob nakladania so zrážkovými vodami konzultovať so zástupcom správu vodného toku  

mailto:jan.dubinak@telekom.sk
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-Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, email: 

monika.bamhorova@svp.sk, Kosice@svp.sk, 

-pozemky dotknuté novou trasou preložky Bijacovského potoka, vrátane manipulačného pásu 5,0 m od 

brehovej čiary toku na oboch brehoch toku, žiadame zo strany stavebníka majetkovoprávne usporiadať 

v prospech našej organizácie SVP, š.p., OZ Košice, ako správcu dotknutého vodného toku v celej dĺžke 

preložky. Po majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, naša organizácia prevezme úsek preložky 

Bijacovského potoka do svojej správy bezodplatne, 

-ďalší stupeň PD žiadame v zmysle vyššie uvedených požiadaviek žiadame predložiť k nášmu posúdeniu 

na zaujatie stanoviska.  

 Zároveň  upozorňujeme, že v zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody 

vzniknuté užívaním vodných tokov. 

 Z hľadiska odboru správy majetku 

-stavba „BIJACOVCE IBV – SEVER II – I. etapa“ zasiahnuté pozemky p. č. KN-C 591 a KN-C 598, 

evidované na LV č. 616 v k.ú. Bijacovce, ktoré sú vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p., OZ Košice, 

-výustný objekt z SO O4 Dažďovej kanalizácie bude zaústený do vodného toku Bijacovský potok, 

stavebný objekt SO 06 Splašková kanalizácia, bude križovať uvedený vodný tok a tieto stavebné objekty 

zasiahnu pozemok p. č. KN-C 591. Pre tieto stavebné objekty pre potreby stavebného konania podľa § 58 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania 

iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť 

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán 

spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom 

ktorej bude uloženie výustného objektu dažďovej kanalizácie a križovanie splaškovej kanalizácie na 

vyššie uvedenom pozemku, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania. 

-stavebné objekty SO 02 Autobusové zastávky, SO 03 Úprava cesty III/2316, SO 09 Rozšírenie 

distribučnej siete a SO 11 Verejné osvetlenie zasiahnú pozemok p.č. KN-C 598. Na tieto stavebné objekty 

pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona 

požadujeme počas doby výstavby uzatvoriť nájomnú zmluvu a po ukončení výstavby zasiahnuté 

pozemky trvalým záberom majetkovo právne usporiadať,  

-SO 10 Úprava Bijacovského potoka, žiadame dodržať podmienku bod 5 v stanovisku h hľadiska 

technicko prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany. 

Slovenský pozemkový fond, stanovisko č.j. SPFS59252/2022/740/007 zo dňa 23.03.2022: 

-stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného  rozhodnutia na stavbu majetkoprávne 

usporiadané pozemky SR a NV, resp. ich časti dotknuté stavbou podľa predloženej PD, 

-všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží sú jeho vlastnými nákladovými 

položkami. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, 

-zároveň upozorňujeme, že SPF prevádza pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 

 

4.   Pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor podľa 

§ 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z.z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu časť pozemku, určeného na zastavanie, 

 

5. Navrhovateľ je povinný pri umiestňovaní stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona 

a územnotechnické požiadavky na výstavbu v zmysle vyhlášky MŽP SR 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 

(ďalej len vyhláška).  

 

6. Pre stavebné konanie navrhovateľ predloží spracovanú projektovú dokumentáciu stavby v súlade 

s ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky, ako aj s príslušnými právnymi predpismi, technickými 

normami a požiadavkami dotknutých orgánov verejnej správy. Žiadosť o stavebné povolenie musí byť 

mailto:Kosice@svp.sk
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predložená v rozsahu podľa § 58 stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

7.  Následný stupeň PD pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný predložiť na vyjadrenie 

účastníkom konania, dotknutým orgánom verejnej správy a vlastníkom, užívateľom a správcom 

inžinierskych sietí. 

 

8.  V prípade, že sa pri podrobnom projektovom riešení stavby preukážu skutočnosti, ktoré sa vzhľadom 

na podrobnosť a merítko spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie nedali predvídať 

a neboli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, budú tieto skutočnosti prerokované a zahrnuté pri 

spracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie (PD pre vydanie stavebného povolenia, realizačná 

dokumentácia). 

  

K umiestneniu stavby sa vyjadrili : 

 

Dotknuté orgány verejnej správy: 

 

-Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č.j. KPUPO-2021/9755-3/39733/Le zo dňa 

18.05.2021, 

-Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č.j. OU-PP-

OCDPK-2021/008681-02 zo dňa 02.06.2021, 

-Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/001129-002 zo dňa 19.08.2021, 

-Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/001157-002 zo dňa 26.08.2021, 

-Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/001128-003 zo dňa 16.09.2021, 

-Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/000781-003 zo dňa 06.05.2021, 

-Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č.j. OU-LE-OSZP-

2021/001159-002 zo dňa 26.08.2021, 

-Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, Okresný dopravný inšpektorát, stanovisko č.j. ORPZ-

PP-ODI1-55-084/2021 zo dňa 03.06.2021, 

-Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, stanovisko č.j. ORHZ-LE-2021/000189-

001 zo dňa 14.05.2021, 

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, záväzne stanovisko č.j. LE 

2128/2/2021/HŽP/DMM zo dňa 14.05.2021. 

   

Účastníci konania, vlastníci, užívatelia a správcovia inžinierskych sietí:  

 

-Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešov, stanovisko č.j. SÚCPSK-PP/487/2021-2 

zo dňa 13.05.2021, 

-Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č.j. 10125/2021 zo dňa 11.06.2021, 

-Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č.j. 1521/2021/IS/21 zo dňa 10.06.2021, 

-SPP – Distribúcia a.s., vyjadrenie č. j. TD/KS/0129/2021/Šč zo dňa 13.05.2021, 

-Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie č.j. 6612211011 zo dňa 04.04.2022, 

-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, stanovisko č.j. CS SVP OZ KE 4041/2021/4 zo 

dňa 03.12.2021. 

-Slovenský pozemkový fond, stanovisko č.j. SPFS59252/2022/740/007 zo dňa 23.03.2022. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

V priebehu územného konania neboli zo strany jeho účastníkov uplatnené námietky. Ostatné 

podmienky a požiadavky účastníkov konania, uvedené v ich vyjadreniach a stanoviskách boli zahrnuté vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.       
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 Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby 

umiestnenej týmto rozhodnutím. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 30.04.2021 podal navrhovateľ Obec Bijacovce, so sídlom 053 06  Bijacovce 7, na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Bijacovce IBV- sever II – I. 

etapa“ na pozemkoch parcely č. C-KN 2359, C-KN 1262 (E-KN 246, E-KN 247, E-KN 248, E-KN 249, 

E-KN 250, E-KN 251, E-KN 252, E-KN 253, E-KN 254, E-KN 255, E-KN 2358, E-KN 256/1, E-KN 

257/1, E-KN 597/2, E-KN 596/2), C-KN 584, C-KN 585  v katastrálnom území Bijacovce. Uvedeným 

dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby. 

 

Stavba je v súlade so záväznou časťou Zmien a doplnkov č. 1/2019 územného plánu obce 

Bijacovce, vyhlásenou VZN č. 1/2020, schválené uznesením OZ Bijacovce č. 4/2020 zo dňa 29.05.2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/4/4.2 zo dňa 27.06.2013. Stavba „Bijacovce IBV- sever II – I. etapa 

stavebný objekt SO 01 – Miestna komunikácia a chodníky pre peších“ je podľa územného plánu obce 

zaradený medzi verejnoprospešné stavby na pozemkoch, ktoré je možné podľa § 108 stavebného zákona 

vo verejnom záujme vyvlastniť. 

 

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona 

a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok) verejnou vyhláškou zo dňa 12.05.2021 a dotknutým orgánom verejnej správy oznámením zo 

dňa 12.05.2021. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 01.06.2021. 

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej 

stavby, stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby návrh v stanovenej lehote doplnil a konanie prerušil 

rozhodnutím č.j. S 2021/00207-3 zo dňa 29.06.2021. 

  

Stavebný úrad po doplnení posúdil návrh na umiestnenie líniovej stavby z hľadiska § 37 

stavebného zákona a zistil, že sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, pričom jej umiestnenie pri dodržaní 

podmienok vo výrokovej časti rozhodnutia zodpovedá požiadavkám starostlivosti o životné prostredie 

a vyhovuje všeobecným územnotechnickým požiadavkám a všeobecným technickým požiadavkám na 

výstavbu podľa stavebného zákona a vyhlášky. Umiestnením stavby taktiež nebudú ohrozené záujmy 

spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov 

konania. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy, účastníkov konania a vlastníkov 

sietí a zariadení technického vybavenia boli zosúladené a ich podmienky zahrnuté vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.  

 

V priebehu územného konania neboli zo strany jeho účastníkov uplatnené námietky. Stavebný 

úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu líniovej stavby, preto rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 

 

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo 

dňa jeho doručenia na Okresnom úrade v Prešove, Odbore výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa 

podáva na meste Spišské Podhradie, so sídlom Mestský úrad Spišské Podhradie, Mariánske nám. 37, 053 

04 Spišské Podhradie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti 

a za predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.   

 

Správny poplatok sa v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov neurčuje.     
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 42 ods. 2 stavebného 

zákona a ustanovenia § 26 správneho poriadku. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli mesta Spišské Podhradie a obce Bijacovce a  súčasne iným spôsobom v mieste 

obvyklým.     

 

 

 

 

 

MVDr. Michal K a p u s t a 

                      primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie:  

1. Obec Bijacovce, 053 06  Bijacovce 7 

2. Ing. František Ondrej, 4road s.r.o., Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov 

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, NMP č. 41, 054 01 Levoča  

4. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, NMP č. 59, 054 01 Levoča  

5. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16 , 058 44 Poprad  

6. Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jana Pavla II. 

16, 058 44 Poprad 

7. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Kukučínova 20, 058 01 Poprad 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 

Levoča  

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad  

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, Okresný dopravný inšpektorát, Alžbetina 

714/5, 058 01 Poprad  

11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., O.Z. Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 

12. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 89 Poprad  

13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  

14. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

16. Spoločný stavebný úrad – spis  


