OBEC VÍŤAZ
Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
Číslo : SOÚ 207/4/2017-OcÚ 1136/2017 - DPS

Vo Víťaze dňa 28.12.2018

ROZHODNUTIE
Obec Víťaz , ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky vykonávajúci pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1691 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon ) v znení neskorších predpisov konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť
navrhovateľa Obce Víťaz so sídlom Víťaz 111 , IČO : 00327981 o dodatočné povolenie miestnych
komunikácii A,B,C,D,E ako líniových stavieb v obci Víťaz , po preskúmaní žiadosti v konaní
postupom podľa § 58 až § 66 v nadväznosti na § 88a ods. (7) stavebného zákona vydáva rozhodnutie
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov , ktorým podľa § 88a ods. (4) stavebného zákona

dodatočne povoľuje
súbor stavieb miestne komunikácie A , B, C, D, E –líniové stavby v obci Víťaz ,katastrálne územie
Víťaz.
A) Rozhodnutím sa povoľujú vykonané stavebné práce na miestnych komunikáciách a určujú
podmienky pre dokončenie takto :
I.
miestna komunikácia „ A „ . Začiatok miestnej komunikácie je za mostom cez Dolinský
potok , ďalej je miestna komunikácia naviazaná na pravý breh potoka . Koniec miestnej
komunikácie je v križovatke s miestnou komunikáciou za mostíkom cez Dolinský potok. Šírka
komunikácie je premenlivá od 3,00 do 4,00 m. Celková dĺžka miestnej komunikácie je 594,32
m . Miestna komunikácia riešená ako štrková obojsmerná bez asfaltovej vozovky .
a) Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky :
- miestna komunikácia bude dopravným značením upravená na jednosmernú
komunikáciu s ľavostranným chodníkom šírky 1,50 m / objekt SO 06-chodníky /. Na
začiatku komunikácie bude osadená DZ IP3b a na konci budú osadené DZ B2 , B 27a
a B27b. v km. cca 0,430 bude odsadená DZ A14 – chodci. Povrch miestnej
komunikácie bude doplnený asfaltovou vozovkou. Dokončenie stavby bude vykonané
podľa PD spracovanej pre SO 01-Miestna komunikácia A , Ing. Marekom Medoňom
–autorizovaným stavebným inžinierom ev. č. 5733*I2.
II.
miestna komunikácia „ B „. Začiatok miestnej komunikácie je za mostom cez Dolinský
potok, ďalej miestna komunikácia je smerovo a výškovo naviazaná na pravý breh potoka .
Koniec miestnej komunikácie je v križovatke s cestou III/3420 . Šírka miestnej komunikácie
je premenlivá od 3,00 do 4,00 m . Celková dĺžka miestnej komunikácie je 349,72 m.
b) Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky :
- miestna komunikácia bude dopravným značením upravená na jednosmernú
komunikáciu s pravostranným chodníkom šírky 1,50 m ,od km cca 0,050 po km cca
0,270 / objekt SO 06-chodníky /. Na začiatku komunikácie bude osadená DZ IP3b +
A 14 a na konci budú osadené DZ B2 , B 27a a B27b. V km. cca 0,050 bude
odsadená DZ A14 – chodci. Povrch miestnej komunikácie bude doplnený asfaltovou
vozovkou. Dokončenie stavby bude vykonané podľa PD spracovanej pre SO 02Miestna komunikácia B , Ing. Marekom Medoňom –autorizovaným stavebným
inžinierom ev. č. 5733*I2.
III.
miestna komunikácia „ C „. Začiatok miestnej komunikácie je v križovatke s miestnou
komunikáciou, ďalej je miestna komunikácia smerovo a výškovo naviazaná na okolitú

IV.

V.

zástavbu. Koniec miestnej komunikácie je pri poslednom rodinnom dome . Šírka komunikácie
je premenlivá od 3,00 do 4,50 m. Celková dĺžka miestnej komunikácie je 338,07 m .
c) Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky :
- miestna komunikácia bude upravená na jednopruhovú obojsmernú bez chodníka . Na
začiatku miestnej komunikácie bude osadená DZ a14 – chodci a na konci bude
vybudované obratisko. Povrch miestnej komunikácie bude doplnený asfaltovou
vozovkou. Dokončenie stavby bude vykonané podľa PD spracovanej pre SO 03Miestna komunikácia C , Ing. Marekom Medoňom –autorizovaným stavebným
inžinierom ev. č. 5733*I2.
miestna komunikácia „ D „ . Začiatok miestnej komunikácie je za mostom cez Dolinský
potok, ďalej miestna komunikácia je smerovo a výškovo naviazaná na ľavý breh potoka .
Koniec miestnej komunikácie je za posledným rodinným domom . Šírka miestnej
komunikácie je premenlivá od 3,50 do 5,10 m . Celková dĺžka miestnej komunikácie je 95,40
m.
d) Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky :
- miestna komunikácia bude upravená na jednopruhovú obojsmernú komunikáciu
s ľavostranným chodníkom šírky 1,5 m / objekt SO 06-chodníky /. Na začiatku
miestnej komunikácie sa doplní DZ upravujúce prednosť v jazde a na konci bude
vybudované obratisko . Povrch miestnej komunikácie bude doplnený asfaltovou
vozovkou. Dokončenie stavby bude vykonané podľa PD spracovanej pre SO 04Miestna komunikácia D , Ing. Marekom Medoňom –autorizovaným stavebným
inžinierom ev. č. 5733*I2.
miestna komunikácia „ E „ . Začiatok miestnej komunikácie je v križovatke s cestou
III/3420, Ďalej je miestna komunikácia smerovo a výškovo naviazaná na terén . Koniec
miestnej komunikácie je pri bráne na futbalové ihrisko. Komunikácia je ukončená obratiskom.
Šírka miestnej komunikácie je premenlivá od 3,20 do 6,20 m . Celková dĺžka miestnej
komunikácie „ E „ je 84,41 m.
e) Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky :
- miestna komunikácia bude upravená na jednopruhovú obojsmernú komunikáciu bez
chodníka. Na začiatku miestnej komunikácie sa doplní DZ upravujúce prednosť
v jazde a na konci bude vybudované obratisko . Povrch miestnej komunikácie bude
upravený ako štrková vozovka. Dokončenie stavby bude vykonané podľa PD
spracovanej pre SO 05-Miestna komunikácia E , Ing. Marekom Medoňom –
autorizovaným stavebným inžinierom ev. č. 5733*I2.

Majetkové vzťahy :
Na základe § 4 ods.(1) zákona 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami , ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územne celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s predloženým pasportom miestnych komunikácii
vzniká vo verejnom záujme k pozemkom pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti
zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu , ktorého obsahom je
držba a užívanie pozemku pod stavbou , vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby
v rozsahu podľa GP vypracovaných Kristínou Petrovskou a overených Okresným úradom Prešov ,
katastrálnym odborom a to MK-A č. G1-652/17 dňa 20.07.2017 , MK-B č. G1-623/17 dňa 19.07.2017
, MK-C č. G1-630/17 dňa 21.07.2017, MK-D č. G1-487/17 dňa 13.04.2017, MK-E č. G1-590/17 dňa
25.04.2017.
Stavebník je v súlade s § 4 ods. 1 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho
neskorších zmien a doplnení od správnych poplatkoch oslobodený .
B)

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky dotknutých orgánov a organizácii :
a. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( záväzné stanovisko
zo dňa 08.10.2018 č. OU-Po-OCDPK-2018/007292-007 , ktorým povoľuje výnimky zo
zakázanej alebo obmedzenej činnosti v ochrannom pásme cesty III/3420.)
o Umiestnenie a realizáciu stavby realizovať podľa dodatočného stavebného povolenia
a predloženej dokumentácie doplnenej a upravenej podľa podmienok určených správcom
cesty, cestným správnym orgánom a dopravným inšpektorátom v súlade s ÚPN-O a so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie
dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. Žiadateľ je povinný
rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa
ustanovenia § 10 cestného zákona.
o Stavbu v ochrannom pásme cesty realizovať tak, aby nedošlo k osadeniu nadzemných
objektov, poškodeniu cestného telesa, k znečisťovaniu vozovky cesty, k ohrozeniu
bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov.
o Pripojenie troch miestnych komunikácií (B,D,E) na cestu riešiť v súlade s ustanovením §
3b cestného zákona. Plánované pripojenie komunikácií na cestu navrhnúť tak, aby boli
zabezpečené dostatočné rozhľadové pomery v priestore križovatky. Dokumentáciu stavby,
grafickú a textovú časť doplniť o rozhľadové polia v rozhľadových trojuholníkoch
v mieste dopravného pripojenia na cestu.
o Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení prizvať zástupcu
správcu cesty – Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov
(p. Majerník, č. t. 051/7958505, 0915 963375) na preberacie konanie z dôvodu
zhodnotenia stavu pred a po ukončení stavebných prác.
o

b. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( rozhodnutie zo dňa
08.10.2018 č. OU-PO-OCDPK-2018/007294-007 ktorým sa povoľuje pripojenie troch
miestnych komunikácii „ B“ , „ D“ , „ E“ v k. ú. Víťaz )
o Miesto pripojenia: cesta III/3420, k. ú., Víťaz: - SO 02 MK-B, parcela KN-E č. 547/20,
vľavo v smere staničenia cesty - - SO 04 MK-D, parcela KN-E č. 302/1,
vpravo v smere staničenia cesty, - SO 02 MK-E, parcela KN-E č. 163/2,
164/2, vľavo v smere staničenia cesty, podľa dokumentácie stavby
(vypracoval Ing. Medoň – 9/2017.)
o Konštrukciu MK vykonať podľa odsúhlasenej a schválenej projektovej dokumentácie
v bezprašnej úprave v súlade s platnou STN s výškovým napojením na niveletu vozovky
cesty a podľa technických podmienok určených správcom cesty – Správou a údržbou ciest
PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
o Pripojenie MK realizovať s vhodnými zakružovacími oblúkmi podľa STN 736110 a STN
736102 pre plynulý prejazd navrhovaným pripojením.
o Stavebné práce v mieste pripojenia MK na cestu vykonávať tak, aby nebola ohrozená
bezpečnosť cestnej premávky. Pracovisko a MK označiť dopravnými značkami
a dopravnými zariadeniami podľa projektu dočasného a trvalého dopravného značenia
odsúhlaseného krajským dopravným inšpektorátom, KR PZ v Prešove, ako súčasti
dokumentácie stavby.
o Stavebné práce vykonávať za prítomnosti zástupcu správcu cesty – Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Prešov (p. Majerník, č. t. 0915 963375).
o Stavebník je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na
zvláštne
užívanie, uzávierku a určenie použitia dočasného a trvalého dopravného
značenia na ceste podľa projektu dopravného značenia odsúhlaseného KR PZ v Prešove,
krajským dopravným inšpektorátom.
o Žiadateľ je povinný predložiť dokumentáciu stavby doplnenú o projekt trvalého
a dočasného dopravného značenia k odsúhlaseniu KR PZ v Prešove, krajskému
dopravnému inšpektorátu, Pionierska 33, 080 05 Prešov.
o Počas realizácie MK nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál.
c. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát ( stanovisko
zo dňa 09.07.2018 č. KRPZ-PO-KDI-43-159/2018 ).
Krajský dopravný inšpektorát súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienok :
o V prípade, že na samotnú stavbu je potrebné vydať ďalšie zákonom požadované povolenia
(napr. výnimka z cest. och. pásma a pod., príp. návrh na technické riešenie odlíšenie od
STN) je potrebné o tieto povolenia požiadať príslušné úrady pred samotným vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu.
o V prípade, že samotnou realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na
pozemných komunikáciách je potrebné pred samotnou realizáciou uvedenej stavby
predložiť na KDI projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia k schváleniu.

C)

Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie je aj návrh trvalého dopravného značenia
s ktorým KDI súhlasí za podmienok:
o O určenie trvalého dopravného značenia je potrebné požiadať príslušný cestný správny
orgán podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
o Trvalé dopravné značenie osadiť v súlade s STN 01 8020/Z2 (Dopravné značky na
pozemných komunikáciách).
Pre dokončenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie doplnenej o stavebný objekt SO 06Chodníky , overenej stavebným úradom v tomto konaní o dodatočné povolenie stavby , ktorú
vypracoval Ing. Marek Medoň –autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 5733*I2.
2. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy na úseku
požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí.
3. Počas realizácie stavby dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny ustanovené zák. č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
4. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavebných prác , resp. škody
vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je stavebník povinný
odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade
škody (Občiansky zákonník).
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, oprávneným zhotoviteľom , ktorý spĺňa podmienky ust.
§ 44 ods. 1 stavebného zákona .Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby a prehlásenie
stavbyvedúceho , že bude vykonávať vedenie uskutočňovania stavby stavebnému úradu do
pätnástich dní po skončení výberového konania , najneskôr 7 dní pred pokračovaním
v stavebných prácach .
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, v zmysle ust. § 46a, stavebného
zákona tak, aby nedošlo k škodám na cudzom majetku.
7. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný

denník so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní
štátneho stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich stavebné
práce a postup výstavby.
8. Lehota výstavby : 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia .
9. Stavebník podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j/ označí stavbu na viditeľnom mieste tabuľkou, na ktorej
uvedie číslo rozhodnutia, ktorým stavba bola povolená, meno stavebníka, kto zodpovedá za
vedenie stavby a termín ukončenia stavby.
10. V súlade s ust. § 43i. ods. 5 stavebného zákona na stavenisku musí byť po celý čas výstavby
projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby
a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
11. Na stavbe budú používané vhodné stavebné výrobky podľa § 43 f/ stavebného zákona a stavebník
predloží ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov použitých na stavbe
podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v jeho platnom znení (certifikáty
preukázania zhody).
12. S odpadom
vznikajúcim
stavebnou činnosťou je stavebník povinný nakladať
v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov :
 zakazuje sa podľa ust. § 18 ods. 4 písm. a/, b/ zákona o odpadoch, uložiť, alebo
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo
znehodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 19 ods. 1 písm. g/ zákona o odpadoch odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať
ustanovenia § 40c zákona o odpadoch,
 stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov,



13.
14.

15.
16.
17.

iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na
recykláciu,
 nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
 Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklad o spôsobe naloženia so
vzniknutým odpadom.
Stavebník je povinný na kolaudáciu stavby doložiť atesty všetkých výrobkov a materiálov
použitých na stavbe.
V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez prerušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky .
Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom ktorých sa
stavba dotkne .
Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením, a to na žiadosť stavebníka.

Ukončenú stavbu je možné užívať až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na žiadosť
stavebníka tunajší stavebný úrad.
Konštatuje sa, že stavebnému úradu nie sú známe dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia
o dodatočnom povolení stavby .
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania k predmetnej stavbe .
Námietky a pripomienky účastníkmi konania neboli v konaní uplatnené.

Odôvodnenie:
Dňa 31.07.2017 listami pod. č. 1135/2017 až 139/2017 boli na Obec Víťaz –špeciálny stavebný
úrad pre miestne komunikácie doručené žiadosti o dodatočné povolenie stavebných objektov SO 01 –
miestna komunikácia A , SO 02 miestna komunikácia B , SO 03 miestna komunikácia c , SO 04
miestna komunikácia D , SO 05 miestna komunikácia E , ktoré sú umiestnené v k. ú. Víťaz . Stavebné
objekty sú súčasťou stavby , ktorá v projektovej dokumentácii predloženej k žiadostiam je vedená pod
názvom miestne komunikácie Víťaz . Dňom podania žiadosti sa začalo konanie o dodatočnom
povolení stavby .
Stavebný úrad pri kontrole podkladov doložených k žiadosti zistil , že miestne komunikácie
jednotlivé stavebné objekty sú zdokumentované v geometrických plánoch vypracovaných Kristínou
Petrovskou a overených Okresným úradom Prešov , katastrálnym odborom a to MK-A č. G1-652/17
dňa 20.07.2017 , MK-B č. G1-623/17 dňa 19.07.2017 , MK-C č. G1-630/17 dňa 21.07.2017, MK-D č.
G1-487/17 dňa 13.04.2017, MK-E č. G1-590/17 dňa 25.04.2017. a v predloženej projektovej
dokumentácii. Na základe predložených žiadosti , špeciálny stavebný úrad oznámeniami zo dňa
30.11.2017 vednými pod č. SOÚ 207/1/2017 – OcÚ 1136/2017-oz , SOÚ 207/2/2017-OcÚ
1135/2017-oz , SOÚ 207/3/2017-OcÚ 1137/2018-oz , SOÚ 207/4/2017-OcÚ 1138/2017-oz a SOÚ
207/5/2017-OcÚ 1139/2018-oz oznámil dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie konania
a súčasne nariadil k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním samostatne pre
jednotlivé stavebné objekty ktoré sa uskutočnili v dňoch 18.a 19.12.2017. Z dôvodu veľkého počtu
účastníkov konania mali tieto oznámenia povahu verejnej vyhlášky . Zo strany účastníkov konania
neboli voči vydaniu rozhodnutia o dodatočnom povolení miestnych komunikácii „A“ , „B“, „C“, „D“
a „E“ vznesené žiadne námietky a pripomienky . Z dotknutých orgánov sa k predmetu konania
vyjadrilo OR HaZZ V Prešove a vo svojich stanoviskách zo dňa 18.12.2017 a 19.12.2017 nesúhlasilo
s vydaním rozhodnutia z dôvodu , že nebolo spracované protipožiarne zabezpečenie stavieb MK. Na
základe týchto stanovísk Obec Víťaz ako žiadateľ o vydanie rozhodnutia zabezpečil spracovanie
požadovaného dokumentu. Po jeho predložení OR HaZZ v Prešove vo svojom stanovisku zo dňa
14.03.2018 vedenom pod č. ORHZ-PO1-410-001/2018 súhlasilo s riešením protipožiarnej bezpečnosti
stavby „ Miestne komunikácie Víťaz (A-E) bez pripomienok.
Do konania neboli predložené stanoviska dotknutých orgánov : OU Prešov , odboru CD a PK a KDI
v Prešove k stavbe a ani nebolo vydané rozhodnutie o pripojenie miestnych komunikácii „B“ , „D“ ,
„E“ na cestu III/3420 preto stavebný úrad opätovne zvolal pozvánkou zo dňa 03.04.2018 vedenou pod
č. SOÚ 207/6/2017-OcÚ 1136/2017-oz miestne zisťovanie na preverenie splnenia požiadaviek
dotknutých orgánov a na prešetrenie žiadosti na deň 13.04.2018. Na tomto konaní bola dotknutými

orgánmi vznesená pripomienka na doplnenie projektu o SO 06 chodníky , doplnenie projektovej
dokumentácie pri zaslepených miestnych komunikáciách o obratiska a požiadavka -odlišné riešenie od
STN zapracovať do textovej časti dokumentácie . Po zapracovaní týchto požiadaviek upravená PD
bola predložená na posúdenie . Po tomto posúdení boli vydané stanoviská a to: stanovisko KR PZ
v Prešove , KDI zo dňa 09.07.2018 vedené pod č. KRPZ-PO-KDI-43-159/2018 v ktorom súhlasí
s vydaním povolenia za podmienok uvedených v stanovisku . Podmienky boli zapracované v bode
B).c. podmienok pre dokončenie stavby ; záväzné stanovisko OU Prešov , odbor CD a PK zo dňa
08.10.2018 vedené pod č. OU-PO-OCDPK-2018/007292-007 v ktorom povoľuje výnimku zo
zakázanej alebo obmedzenej činnosti v ochrannom pásme cesty II/3420 za dodržania podmienok
uvedených v stanovisku . Podmienky pobi zapracované v bode B).a. podmienok pre dokončenie
stavby ; rozhodnutie OU Prešov . odboru CD a PK zo dňa 08.10.2018 vedené pod č. OU-POOCDPK-2018/007294-007 v ktorom povoľuje pripojenie troch miestnych komunikácii „B“ , „D“ , „E“
na cestu III/3420 za podmienok uvedených v rozhodnutí . Podmienky pobi zapracované v bode B).b.
podmienok pre dokončenie stavby . Počas konania bolo zistené aj . že parcela KN-C 915 na ktorej je
čiastočne vedená miestna komunikácia „A“ je v evidencii katastra vedená ako vodný tok , preto na
základe žiadosti obce po prešetrení skutočného stavu parcely OU Prešov , odbor starostlivosti oŽP
vydal rozhodnutie zo dňa 07.03.2018 vedené pod č. OU-PO-OSZP3-2018/008712-04/UM v ktorom
rozhodol že parcela KN-C 915 s výmerou 1981 m2 nie je vodným tokom .
Stavebný úrad zistil , že stavebník primerane povahe stavby doložil doklady k žiadosti o dodatočné
stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou doplnenou podľa požiadaviek dotknutých orgánov
a ktorú vypracovala oprávnená osoba podľa osobitných predpisov , čím splnil podmienky , za ktorých
môže byť na stavbu vydané rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby .
V konaní o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť v súčinnosti
s dotknutými orgánmi, ktoré chránia záujmy podľa osobitných predpisov v zmysle ustanovení § 61 ,
62 , 64 a 88a stavebného zákona . V konaní sa preukázalo , že uskutočnením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy chránene týmto zákonom , osobitnými predpismi a nie sú neprimerane obmedzené
alebo ohrozené práva a právom chránene záujmy účastníkov konania , preto bolo rozhodnuté tak , ako
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia .
Z dôvodu , že ide o líniovú stavbu , toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou . Toto
rozhodnutie musí byť v zmysle§ 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce Víťaz . Zároveň bude zverejnené aj na internetovej stránke stavebného
úradu www.obecvitaz.sk
Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať . Odvolanie podľa § 54 o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dni odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Obec Víťaz , Víťaz 111 , 082 38 Víťaz . O odvolaní rozhodne Okresný úrad Prešov ,
odbor CD a PK, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov . Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných
prostriedkov je preskúmateľné súdom .

Ing. Ján Baloga
starosta obce

Doručí sa :
1. navrhovateľ – Obec Víťaz , Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
2. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby
verejnou vyhláškou
3. Slovenský pozemkový fond , Budková 36 , 817 15 Bratislava
Na vedomie :
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove , Hollého 5 , 080 01 Prešov

5. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masaryková 10 , 080 01 Prešov
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01
Prešov
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP (štátna vodná správa), Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
10. SVP , š. p. , OZ Košice , Správa povodia HaB , Medzi mostami 2 , 040 01 Košice
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
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