
OBEC  VÍŤAZ 
Víťaz 111, 082 38 Víťaz 

Číslo : SOÚ 394/2021-376/2021-OcU/VI/810/3352/2021- oz     Vo Víťaze   dňa 02.12.2021 
Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich , SOÚ Široké 

 

 
podľa rozdeľovníka :  

 

 

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

      Dňa 15.11.2021  podal stavebník, ktorým je  Obec Víťaz  so sídlom   Víťaz 111, IČO : 00327981  

na Obci Víťaz     žiadosť o vydanie  stavebného  povolenia na stavbu v projektovej dokumentácii 

vedenú pod názvom „  Infraštruktúra IBV Víťaz-Marmužov“„  ktorá pozostáva zo stavebných 

objektov uvedených v popise :  

SO 101 – Komunikácia „ A“  
Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o obojsmernú dvojpruhovú miestnu komunikáciu s chodníkom. Napojenie miestnej komunikácie bude 

na jestvujúcu cestu III/3420 v kumulatívnom staničení km 2,620, ukončenie miestnej komunikácie 

bude na ceste III/3420 v kumulatívnom staničení km 2,300. Pozdĺž komunikácie je navrhnutý chodník 

šírky 1,50 m. Chodník je smerovo napojený na komunikáciu. Polomery križovatkových vetiev sú 

R=6,0m a R=8,0 m a zodpovedajú predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Kategória cesty :      MO 6,5/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia“A“ 

Dĺžka komunikácie:  481,270 m, 

SO 102 – Komunikácia „B“ 

Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o obojsmernú dvojpruhovú miestnu komunikáciu bez chodníka. Napojenie miestnej komunikácie bude 

na projektovanú Komunikáciu „A“ /objekt SO 101/, ukončenie miestnej  komunikácie bude 

obratiskom. Polomery križovatkových vetiev sú R=6,0m a R=8,0 m a zodpovedajú predpokladanej 

skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Kategória cesty:     MO 6,0/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia „B“ 

Dĺžka komunikácie:  88,632 m, 

SO 103 – Komunikácia „C“ 

Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o obojsmernú dvojpruhovú miestnu komunikáciu bez chodníka. Napojenie miestnej komunikácie bude 

na projektovanú Komunikáciu „A“ /objekt SO 101/, ukončenie miestnej komunikácie bude 

obratiskom. Polomery križovatkových vetiev sú R=6,0m a zodpovedajú predpokladanej skladbe 

dopravného prúdu v riešenom území.  

Kategória cesty :  MO 6,0/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia „C“ 

Dĺžka komunikácie : 93,600m 

SO 104 – Komunikácia „D“ 

Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o jednopruhovú jednosmernú miestnu komunikáciu s chodníkom. Napojenie miestnej komunikácie 

bude na jestvujúcu cestu III/3420 v kumulatívnom staničení km 2,494, ukončenie miestnej 

komunikácie bude na projektovanej trase Komunikácii „A“. Pozdĺž komunikácie je navrhnutý chodník 

šírky 1,50m. Chodník je smerovo napojený na komunikáciu. Polomery križovatkových vetiev sú 

R=6,0 m a R=10,0 m a zodpovedajú predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Kategória cesty: MO 5,0/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia „D“ 

Dĺžka komunikácie: 88,673m 

DO 105 Komunikácia „E“ 

Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o obojsmernú dvojpruhovú miestnu komunikáciu s chodníkom. Napojenie miestnej komunikácie bude 

na projektovanú Komunikáciu „A“ /objekt SO 101/, ukončenie miestnej komunikácie bude 



obratiskom. Pozdĺž komunikácie je navrhnutý chodník šírky 1,50 m. Chodník je smerovo napojený na 

komunikáciu. Polomery križovatkových vetiev sú R=6,0m a zodpovedajú predpokladanej skladbe 

dopravného prúdu v riešenom území. 

Kategória cesty:  MO 6,0/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia „E“ 

Dĺžka komunikácie: 268,733m 

SO 106 – Komunikácia „F“ 

Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o jednopruhovú jednosmernú miestnu komunikáciu s chodníkom. Napojenie miestnej komunikácie 

bude na jestvujúcu cestu III/3420 v kumulatívnom staničení km 2,402, ukončenie miestnej 

komunikácie bude na projektovanej trase Komunikácii „A“. Pozdĺž komunikácie je navrhnutý chodník 

šírky 1,50m. Chodník je smerovo napojený na komunikáciu. Polomery križovatkových vetiev sú 

R=6,0 m a R=8,0 m a zodpovedajú predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Kategória cesty : MO 5,0/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia „F“ 

Dĺžka komunikácie: 125,840m 

SO 107 – Komunikácia „G“ 

Objekt rieši výstavbu komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov IBV Marmužov. Jedná sa 

o obojsmernú jednopruhovú miestnu komunikáciu bez chodníka. Napojenie miestnej komunikácie 

bude na projektovanú Komunikáciu „A“ objekt SO 101/, ukončenie miestnej komunikácie bude 

obratiskom. Polomery križovatkových vetiev sú R=6,0m a zodpovedajú predpokladanej skladbe 

dopravného prúdu v riešenom území. 

Kategória cesty:  MO 4,5/30, funkčná trieda C3 – Komunikácia „G“ 

Dĺžka komunikácie: 42,500 m 

SO 111 – Chodník „A“ 

Objekt rieši výstavbu chodníkov popri Komunikácii „A“ pre obyvateľov a návštevníkov IBV. Jedná sa 

o chodníky konštantnej šírky od 1,50 m, dĺžky cca 485,00 m. 

SO 114 – Chodník „D“ 

Objekt rieši výstavbu chodníka popri Komunikácii „D“ pre obyvateľov a návštevníkov IBV. Jedná sa 

o chodník konštantnej šírky od 1,50m  a dĺžky cca 82,00m. 

SO 115 – Chodník „E“ 

Objekt rieši výstavbu chodníka popri Komunikácii „E“ pre obyvateľov a návštevníkov IBV. Jedná sa 

o chodníky konštantnej šírky od 1,50m a dĺžky cca 253,00m. 

SO 116 – Chodník „F“ 

Objekt rieši výstavbu chodníka popri Komunikácii „F“ pre obyvateľov a návštevníkov IBV. Jedná sa 

o chodník konštantnej šírky od 1,50m a dĺžky cca 120,00m. 

SO 110 – Chodník 

Objekt rieši výstavbu chodníka popri ceste III/3420 pre obyvateľov a návštevníkov IBV. Jedná sa 

o chodníky konštantnej šírky od 2,00m, od km cca 0,575 je chodník široký od 2,30m po 2,70m, resp. 

po jestvujúce oplotenie. 

SO 501 – Dažďová kanalizácia 

Odvedenie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch bude prostredníctvom kanalizačných 

prípojok a uličných dažďových vpustí dažďovou kanalizáciou do miestneho potoka. Odvedenie 

dažďových vôd zo striech a spevnených plôch je riešené samostatnými stokami DA, DA1, DB a DC. 

Tieto hlavné stoky odvádzajú dažďové vody z jednotlivých ucelených oblastí podľa spádových 

pomerov lokality ako sú zadefinované v situačnom výkrese. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 

1825,5m z toho je DN 300 1708,5 m a 117,0 m DN 400. 

SO 502 – Prípojky dažďovej kanalizácie 

Napojenie jednotlivých rodinných domov na dažďovú kanalizáciu je riešené pripojením na 

kanalizačnú odbočku 300/160 a privedením kanalizačnej prípojky na hranicu súkromného pozemku. 

Konce týchto prípojok sa až do napojenia nehnuteľnosti zablendujú. Množstvo dažďovej vody zo 

strechy jednej nehnuteľnosti je pri max. intenzite 15 min. dažďa cca 1,5l/s. Povolené množstvo odtoku 

dažďových vôd z jednotlivých nehnuteľností do dažďovej kanalizácie je max. 0,5 l/s čo predstavuje 

30% celkového množstva. Zvyšné množstvo dažďovej vody prevyšujúce túto hodnotu čo predstavuje 

cca 70% celkovej produkcie dažďovej vody zo strechy nehnuteľnosti je povinný vlastník 

nehnuteľnosti zachytiť, zadržať a aj využiť na svojom pozemku prostredníctvom vodozádržných, 

vsakovacích, zavlažovacích a iných zariadení. Celková dĺžka prípojok je 319,5 m v počte 83 ks. 



Stavebné objekty SO 511- Splášková kanalizácia, SO 512- prípojky spláškovej kanalizácie, SO 521 

Vodovod, SO 522 sú vodnými stavbami pre ktoré bude stavebné povolenie vydávané orgánom štátnej 

vodnej správy na základe samostatnej žiadosti.  

 

  Dňom podania žiadosti  bolo začaté  stavebné konanie.  

     

      Obec Víťaz    ako príslušný  špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o 

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

texte len „ stavebný zákon „) a v súbehu s  § 3a ods. (4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len „ cestný zákon „), 

v súlade s ustanovením § 27 ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov , podľa  § 61 ods. (1) a § 140 stavebného zákona oznamuje začatie   stavebného 

konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania . Z dôvodu , že stavebnému 

úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

stavby , stavebný úrad v súlade s § 61 ods. (2) stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a aj 

od ústneho pojednávania. V súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona stavebný úrad určuje lehotu na 

podávanie námietok a to do 04.01.2022. Účastníci  stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť 

najneskôr do určenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne.  V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 

záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 

svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred dňom ústneho konania na Spoločnom 

obecnom úrade v Širokom  v dňoch pondelok- piatok  v čase 7,30 – 15,00 v čase dohodnutom 

s pracovníkom SOÚ Široké a na obecnom úrade vo Víťaze . 

     
Upozornenie: 

     Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 

byť. 

  V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) Vás 

upovedomujeme o tom , že Vaša žiadosť nebude  vybavená do 30 dní od začatia konania ( resp. od 

úplného doplnenia žiadosti ) z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov 

konania a dotknutých orgánov.   

 
_____________________________ 

Ing. Ján Baloga 

starosta obce 

Doručí sa  :  
1. navrhovateľ – Obec Víťaz , Víťaz 111, 082 38 Víťaz 

2.  osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom môžu byť stavebným 

povolením priamo dotknuté – verejnou vyhláškou   

Dotknuté orgány:   

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov 

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov 

5. 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 

6. Okresný úrad Prešov , Odbor CD a PK , pôsobnosť cesta III. triedy, Námestie mieru 3 , 080 01 

Prešov 

7. SVP, š. p. , OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 040 01 Košice 

8. Správa a údržba ciest PSK , Jesenná 14 , 080 05 Prešov  

9. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

10. SPP- distribúcia , Mlynské nivy 44/b , 825 11 Bratislava 

11. Slovak Telecom , a. s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 



12. Orange Slovensko , a. s. Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava 

13. Obec Široké- cestný správny orgán 

14. SOÚ Široké  

 

 

 

Úradný záznam :  

 

      Toto oznámenie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. (4 ) 

stavebného zákona  a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Víťaz , pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za 

deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Vyvesenie oznámenia je potrebné 

zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým . Prílohou verejnej vyhlášky je 

prehľadná situácia  príloha č. 1 PD..  
 

 

Zverejnene dňa :  3.12.2021                                             Zvesené dňa : .................... 

 

pečiatka , podpis : Ing. Ján Baloga v.r.                             Pečiatka , podpis : ....................... 
 

 






