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OBEC  STAKČÍN 

 SNP 574/6, 067 61 Stakčín 

 
Číslo: SP-2021/204-003Av                                     V Snine 

Vybavuje: Ing. Michal Avuk                        11.10.2021 
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

Obec Stakčín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe návrhu navrhovateľa zo dňa 

03.08.2021 podaného dňa 04.08.2021, uskutočneného  územného konania,  po posúdení návrhu podľa § 37  a 38 

stavebného zákona, zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok  

účastníkov  konania rozhodlo takto: 

Podľa § 39,  39a  stavebného zákona vydáva  

 

územné rozhodnutie o umiestnení 
 

stavby:         Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba 

v k.ú. Stakčín, k.ú. Starina nad Cirochou  

 

pre navrhovateľa:  Prešovský samosprávny kraj,  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,  IČO 37870475 

  

 

podľa  zakreslenia  na situácii umiestnenia stavby  a podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie, 

ktorú vypracoval v septembri 2015 zodpovedný projektant Ing. František Háber, Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 

01 Zvolen, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 1272*A2. Za projektovú dokumentáciu pre územné konanie v 

plnom rozsahu  zodpovedá zodpovedný projektant stavby. 
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Stavba Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú. Stakčín, k.ú. 

Starina nad Cirochou pozostáva zo stavebných objektov:  

 

SO 01 – Cyklistická cestička 

 Predmetom stavebného objektu v danej lokalite je umiestnenie cyklistickej cestičky začínajúcej na hranici 

k.ú. Stakčín s k.ú. Snina a končiacej v k.ú. Starina nad Cirochou. 

 
SO 02 – Cyklolávka km 3,72000  

 Predmetom stavebného objektu je vybudovanie drevenej cyklolávky na rekonštruovaných betónových 

podperách starej Barankovskej lávky v k.ú. Stakčín. 

 
SO 03 – Cyklolávka km 5,267360  

 Predmetom stavebného objektu je premostenie významného vodného toku Cirocha pomocou drevenej 

prestrešenej lávky v k.ú. Stakčín. 

 

SO 04 – Cyklolávka km 10,31773 

 Predmetom stavebného objektu je premostenie drobného vodného toku Jalovský potok pomocou drevenej 

prestrešenej lávky v k.ú. Starina nad Cirochou. 

 

Telefón   E-mail      Internet           IČO 

+421 901 713 102 spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com  www.stakcin.eu         00323578 
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SO 05 Podchod 

 Predmetom stavebného objektu v danej lokalite je mimoúrovňové križovanie cyklotrasy na ceste I/74  pod 

cestným mostom v k.ú. Stakčín.  

 

Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - situácie umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z 

katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

2. Projektová dokumentácia stavby k stavebnému konaniu bude obsahovať náležitosti uvedené v § 9 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  a  bude vypracovaná v súlade s 

ustanoveniami 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 so zapracovaním všetkých požiadaviek uvedených v záväzných stanoviskách 

dotknutých orgánov vrátane plánu organizácie výstavby. 

3. Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu bude obsahovať množstvo, druh a kategórie všetkých 

predpokladaných druhov odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby  a prevádzky v súlade s platnou legislatívou 

SR. 

4. Navrhovateľ k stavebnému konaniu preukáže iné právo k dotknutým pozemkom a stavbám podľa § 139 ods. 1 

stavebného zákona na ktorých bude realizovaná stavba. 

5.  Prístup k stavbe bude zabezpečený z cesty I/74, II/558, III/3883, miestnych a účelových komunikácií. 

6. V záujmovom území navrhovanej cyklistickej cestičky je vedená trasa privádzacieho vodovodného potrubia 

vodárenského distribučného systému Starina - Košice DN 1000 mm. Navrhovaná trasa sa bezprostredne dotýka 

jestvujúceho potrubia DN 1000 mm v úseku Stakčín - Jalová nasledovne: Kríženie na 4 miestach; Súbežne na 

viacerých miestach, vzdialenosť osi potrubia od osi chodníka väčšinou 5 m, čo znamená, že navrhovaný chodník 

cyklistickej cestičky s pevným povrchom sa nachádza v OP potrubia.  

Navrhovateľ je povinný rešpektovať manipulačný priestor privádzacieho potrubia VS Starina - Košice t. j. 10 m 

od vonkajšej steny potrubia na obe strany a ochranné pásmo vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode 

s priemerom väčším ako DN 500 mm). Pri križovaniach, či súbehu je stavebník povinný dodržať STN 73 6005 - 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  

Do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu ochranného pásma a manipulačného priestoru privádzacieho 

potrubia DN 1000 mm, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky, oceľové 

konštrukcie, stĺpy, stožiare el. vedenia a pod.). V zmysle §19 ods.5 zákona č. 442/2002 Z. z je v pásme ochrany 

zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať 

činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť 

ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 

Keďže zakreslenie sietí pod správou VVS a.s. má výlučne informatívny charakter v procese spracovania projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhovateľ povinný požiadať o ich presné vytýčenie, na základe 

objednávky, prevádzkovateľa - VVS, a. s. - HS VSS-KE, Ing. Dunaj, tel. č:. +421902 968 232 a konzultovať s ním 

všetky kolízne miesta. 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné na základe zamerania zakresliť a 

rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu DN 1000 mm (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, 

hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, deliace uzávery, vzdušníkové, kalníkové šachty) a tieto prispôsobiť 

novej úrovni povrchu (§19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z. z.). 

Podľa projektovej dokumentácie je navrhnutá úprava plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného 

vodovodu DN 1000 mm, v takomto prípade bude možné zaujať súhlasné stanovisko za podmienky, že si VVS, a. s. 

vyhradzuje právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania 

potrebných opráv verejného vodovodu. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do 

pôvodného stavu bude povinný znášať investor resp. vlastník predmetnej stavby. 

V prípade, že si navrhovateľ neobjedná vytýčenie 1S a vznikne porucha na existujúcom vodovodnom potrubí, bude 

znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods .l zákona č. 442/2002 Z. z.). 

7. Pri návrhu premostení (cyklolávok) cez vodné toky je potrebné rešpektovať príslušne platné technické normy 

STN 73 6822 a STN 73 6201. 

V stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhovateľ povinný doplniť hydrotechnický výpočet 

preukazujúci dostatočnú kapacitu navrhovaných premostení a priepustov na odvedenie prietoku Q100 + bezpečnosť 

0,50 m v zmysle platnej STN t.j. pri „SO 02 Cyklolávka km 2,720.00“ preukázať postačujúce zdvihnutie drevenej 

nosnej konštrukcie cyklolávky o 0,50m po rekonštrukcii, pri „SO 04 Cyklolávka km 10,317.73“ zdokladovať 

dostatočnú kapacitu cyklolávky a na potokoch so stálym odtokom zdokladovať kapacitný návrh priepustov. 

Návrhový prietok je stanovovaný na základe podkladov vydávaných hydrologickou službou t.j. SHMÚ Bratislava. 

Zároveň v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhovateľ 

povinný doplniť kilometráž dotknutých vodných tokov (rkm) v zmysle platnej vodohospodárskej mapy. 
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Pri technickom návrhu mostných objektov je nutné zachovanie súčasných prietokových pomerov vodných tokov, z 

tohto dôvodu je nevyhnutné brehové opory umiestniť mimo prietočného profilu vodného toku. Nesúhlasíme s 

umiestnením stredových opôr do koryta vodných tokov. 

Je potrebné aby realizáciou cyklistického chodníka ostali prejazdné všetky existujúce príjazdy, resp. vjazdy k 

vodným tokom, zároveň žiadame predložiť spôsob zjazdu pod cestné mosty a prístup správcu toku po ich 

vybudovaní. 

Pri súbehu cyklotrasy s vodohospodársky významným vodným tokom (VVVT) Cirocha je navrhovateľ povinný 

dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku min. 10m, v prípade súbehu cyklotrasy s drobnými vodnými 

tokmi (DVT) min. 5m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého 

územia. 

V prípade, ak nie je možné dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary vodných tokov, je možné uvažovať aj s 

menšou odstupnou vzdialenosťou za podmienky, že v mieste, kde je odstupná vzdialenosť menšia ako 10m v prípade 

VVVT Cirocha a 5m v prípade drobných vodných tokov bude cyklochodník v celej dĺžke súbehu dimenzovaný na 

zaťaženie min. 25t vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a 

údržby vodných tokov. 

Odstupná vzdialenosť pri VVVT v ich neupravenom úseku by nemala byť menšia ako 5,0m a pri DVT menšia ako 

3,0m. V prípade nedodržania ani tejto odstupnej vzdialenosti bude potrebné v dotknutých úsekoch navrhnúť vhodné 

technické riešenie zamerané na stabilizáciu brehovej čiary dotknutých vodných tokov. 

Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. je nutné majetkovoprávne usporiadať v spolupráci 

Odborom správy majetku SVP, š.p. organizácie, najneskôr k termínu stavebného konania. 

8. Na prípadný výrub drevín musí byt vydaný v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

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

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

9. Navrhovateľ k stavebnému konaniu podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch je povinný predložiť orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä: 

- návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením, 

- projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie  

    lesného pozemku, 

- harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo   

   obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a  

   zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

10. Pri realizácií stavby je navrhovateľ povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu 

a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov. 

Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný postupovať v súlade s 

§ 47 zákon 326/2005 Z. z. o lesoch  

11. Pri umiestnení stavby dodržať ochranné a bezpečnostné pásma všetkých podzemných vedení (vodovodné,  

kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, verejné osvetlenie, optické siete)  podľa platných 

zákonov a EN. 

12. Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu predložiť k posúdeniu na:  

▪ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad v prípade umiestnenia stavby o ochrannom pásme dráhy 

▪ Správa a údržba ciest PSK,  

▪ Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor,  

▪ Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, OH, ŠVS, 

▪ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 

▪ Východoslovenská distribučná, a.s.,  

▪ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice,  

▪ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest – Košice, 

▪ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, 

▪ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

▪ Správa a údržba ciest PSK, 

▪ Okresný úrad Prešov, Doprava a pozemné komunikácie 

13. Pri umiestnení stavby rešpektovať všetky záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 

14. Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude 

podaná žiadosť o  vydanie stavebného povolenia (§ 40 ods. 1 stavebného zákona). 
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 Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Obec Stakčín prevzala dňa 04.08.2021 od navrhovateľa: Prešovský samosprávny kraj,  Námestie mieru 2, 

080 01 Prešov návrh zo dňa 03.08.2021 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Dobudovanie 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú Stakčín, k.ú. Starina nad Cirochou. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Podklady k vydaniu rozhodnutia:   

- záväzné stanoviská  dotknutých orgánov, 

- dokumentáciu k územnému konaniu a iné doklady.  

 

Podľa §4  zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol obecným úradom 

navrhovateľ oslobodený od správneho poplatku. 

 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v zmysle § 37  ods. 2 stavebného zákona. U stavby sa 

nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom obce 

Stakčín schváleným uznesením obecného zastupiteľstva v Stakčíne č. 80/2000 zo dňa 09.06.2000 v znení zmien a 

doplnkov.  

 

Na základe predloženého návrhu, uskutočneného územného konania, doložených dokladov, záväzných 

stanovísk dotknutých orgánov, po  posúdení dopadu vlastnej stavby na životné prostredie tunajší úrad  rozhodol tak, 

ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  proti  tomuto  

rozhodnutiu  môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote l5 dní odo dňa doručenia na Obec Stakčín, SNP 

2060/95, 574/6, 067 61 Stakčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Bober 

                  starosta obce  

  

Rozhodnutie  sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením  po dobu 15 dní (posledný 

deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín. 

Rozhodnutie sa súčasne zverejni na webovom sídle Obce Stakčín (www.stakcin.eu). 

 
 
Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia): 

1.   Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 

2.   Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín, IČO 00323578, Miroslav Bober, starosta obce 

3.   Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345 

4.   Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO 37936859 

5.   Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., 067 67 Ulič 96, IČO 00492531  

6.   Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,  965 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047 

7.   Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O. BOX 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003228  

8.   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460         

 

 

http://www.stakcin.eu/
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Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 

NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na 

webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-stakcin/ 
 

 

 
 

vyvesené dňa: .........................                 zvesené dňa: ...........................  

   

 

 

 

 

odtlačok pečiatky        odtlačok pečiatky  

a podpis oprávnenej osoby      a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

Príloha č.1-situácia umiestnenia stavby 

 
 


