OBEC STAKČÍN
SNP 574/6, 067 61 Stakčín
Číslo: SP-2022/21-03-Av
Vybavuje: Ing. Michal Avuk

V Snine
13.04.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Stakčín, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4
zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na
základe predloženej žiadosti stavebníka zo dňa 02.12.2021 podanej dňa 03.12.2021, uskutočneného stavebného
konania, zosúladením stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok a vyjadrení účastníkov
konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 66 stavebného
zákona
povoľuje
stavbu:

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

stavebníkovi:

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

Podľa § 66 stavebného zákona pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú. Stakčín,
k.ú. Starina nad Cirochou bude zrealizovaná podľa schváleného projektu stavby k stavebnému konaniu, ktorý
vypracoval v septembri 2021 zodpovedný projektant Ing. František Háber, Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01
zvolen, autorizovaný stavebný inžinier 1272*A2 a za dodržania záväzných podmienok tohto stavebného povolenia.
Za projektovú dokumentáciu v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Prípadné zmeny nesmú
byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú. Stakčín,
k.ú. Starina nad Cirochou bude pozostávať zo stavebných objektov:
SO 01 – Cyklistická cestička
Predmetom stavebného objektu je vybudovanie cyklistickej cestičky začínajúcej na hranici k.ú. Stakčín s mestom
Snina a končiacej v k.ú. Starina nad Cirochou na križovatke do obce Jalová. Objekt sa člení na základe konštrukcie
vozovky cyklotrasy do úsekov:
U1 – CYK3,5/25
Základné údaje:
Staničenie cyklotrasy:
3,418-3,709; 3,7245-5,250; 5,600- 6,750 km
Povrchová úprava:
asfaltobetón
Šírka koruny cyklochodníka:
3,5 m
Navhovaná rýchlosť
25 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy:
2 966,5 m
U2 – CYK4,0/15
Základné údaje:
Staničenie cyklotrasy:
7,065-8,550; 8,600-9,838; 9,846-10,266 km
Povrchová úprava:
asfaltobetón
Šírka koruny cyklochodníka:
4,0 m
Navrhovaná rýchlosť
15 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy:
3 143,0 m

Telefón
+421 901 713 102

E-mail
spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com

Internet
www.stakcin.eu

IČO
00323578
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CYK2,0/15
Základné údaje:
Staničenie cyklotrasy:
8,550-8,600 km
Povrchová úprava:
asfaltobetón
Šírka koruny cyklochodníka:
2,0 m
Navrhovaná rýchlosť
15 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy:
50,0 m
CYK2,5/15
Základné údaje:
Umiestnenie cyklotrasy:
10,33328-10,33424 km
Povrchová úprava:
asfaltobetón
Šírka koruny cyklochodníka:
2,5 m
Navrhovaná rýchlosť
15 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy:
0,096 m
U3 – CYK3,5/25
Základné údaje:
Umiestnenie cyklotrasy:
1,87704 -3,4180; 5,288-5,600 km
Povrchová úprava:
cementobetón
Šírka koruny cyklochodníka:
3,5 m
Navrhovaná rýchlosť
25 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy:
1 852,96 m
Priečne odvodnenie cyklochodníka zabezpečuje jednostranný sklon 2 % na priamych úsekoch a jednostranný
dostredný sklon 3-6% v smerovom oblúku. Priečne odvodnenie tvoria cestné priepusty, v stiesnených podmienkach
sú navrhované betónové žlaby DN 200. Pozdĺžne odvodňovacie zariadenia pre povrchový odtok z vozovky II/.558
budú zvedené do zatrávnenej cestnej priekopy.
SO 02 – Cyklolávka km 3,72000
Predmetom stavebného objektu je vybudovanie drevenej cyklolávky na rekonštruovaných betónových
podperách starej Barankovskej lávky v k.ú. Stakčín umiestnený v staničení km 3,72000.
Drevená konštrukcia presterešenej cyklolávky je z lepených nosníkov uložených na podperách s betónovými
základmi šírky 1,2 m umiestnenými mimo dna toku s jedným mostovým poľom. Celková dĺžka premostenia je 12
m, prejazdná šírka 4,0 m a svetlá výška prejazdného otvoru 3,1 m. Zaťaženie cyklolávky je možné len od
cyklistov, nie od motorových vozidiel. Strecha objektu je plochá. Dažďové vody budú odvádzané priamo zo
strechy objektu tak, aby nevznikali škody na susedných nehnuteľnostiach.
Staré betónové mostové opory sa rekonštruujú komplexným systémom opravy
SO 03 – Cyklolávka km 5,267360
Predmetom stavebného objektu je premostenie cez významný vodný tok Cirocha pomocou drevenej
prestrešenej lávky v k.ú. Stakčín. Premostenie rieky Cirocha je riešené v profile vedľa starého brodu drevenou
prestrešenou cyklolávkou v pozdĺžnom sklone 5,9 %. Konštrukcia cyklolávky tvoria dva drevené lepené nosníky
uložené na betónových brehových podperách mimo koryta toku Cirocha s dvoma mostovými poliami. Mostové
pole na ľavom brehu umožňuje prejazd mechanizmov správcu toku okolo rieky. Svetla šírka prejazdného priestoru
pre cyklistov na cyklolávke je 4 m a výška 3,1 m, celková dĺžka premostenia 37 m. Zaťaženie cyklolávky je možné
len od cyklistov, nie od motorových vozidiel, preto sú umiestnené stĺpikové bariéry proti prejazdu motorových
vozidiel a osvetlenie. Strecha objektu je plochá. Dažďové vody budú odvádzané priamo zo strechy objektu tak, aby
nevznikali škody na susedných nehnuteľnostiach.
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. Premostenie Jalovského potoka na konci cyklotrasy tvorí vodorovná
prestrešená cyklolávka z dvoch lepených nosníkov dĺžky 12,0 m na drevených podperách osadených na
železobetónových pätkách v tesnej blízkosti cestného mosta M 1402 na ceste II/558. Vzhľadom na stiesnené
pomery vlastníckych pomerov zabratých parciel pri moste je svetlá šírka prejazdu cyklistov 2,5 m a teda jazdné
pruhy pre cyklistov majú šírku 2,0 x 1,25 m. Existujúci prietokový profil Jalovského potoka pod cyklolávkou je
väčší (10m x 2,2 m) ako je pod cestným mostom (kolmý 7,5x2,0m, šikmý 8,3x2m), preto bezpečne prevedie
prietokové množstvo Q100 s rezervou h=0,5m na plaviace sa predmety. Bočné lepené nosníky tvoria aj zábradlie
výšky 1,4 m. Nájazdové rampy na cyklolávku sú drevené osadené na železobetónových pätkách a výškovo sa
plynulo pripoja na vozovku cyklistickej cestičky.
SO 05 Podchod
Predmetom stavebného objektu v danej lokalite je mimoúrovňové križovanie cyklotrasy na ceste I/74 pod
cestným mostom v k.ú. Stakčín. Mimoúrovňové križovanie cyklotrasy a cesty I/74 v Stakčíne je riešené popod
cestný most v prvom suchom mostovom poli na pravom brehu rieky Cirocha. Výškové a smerové vedenie
2.str.| SP-2022/21-03-Av

cyklotrasy je nad úrovňou Q100=255 m3.s-1, ktorý je stanovený SHMU bez vplyvu vodného diela Starina a teda
reálne tečie v prietokovom profile prúd s výrazne menším prietokovým množstvom len v druhom mostovom polí,
teda v strede koryta toku .
Objekt SO 01 - Cyklistická cestička v úseku dĺžky 140,0 m bude vedený z hrany pravého brehu Cirochy
klesaním 5,93 % na dĺžke 50,0 m pod most, na dĺžke 12,0 m má stúpanie 0,24 % a výjazdom dĺžky 50,0 m so
stúpaním 5,93% sa dostaneme nad hranu pravého brehu. Niveleta vozovky pod mostovými prefabrikátmi je
vedená na úrovni existujúceho terénu a preto sa nemenia podmienky pre prejazd a prietok. Vozovka cyklotrasy je
cementobetónová. Obojstranné krajnice sú z dlažby z lomového kameňa. Priečny sklon jednostranný je 2,0 % s
nižšou hranou na návodnej strane.
SO 06 Oporné múry
Časť objektu SO 01 cyklistická cestička je stabilizovaná navrhovaným oporným betónovým múrom s
premenlivou výškou 1,5-1,6 m s korunou kopírujúcou niveletu cyklotrasy. Oporný múry sú umiestnené v staničení
km: 2,39679-2,68363; 6,71371-6,73932; 7,55967-7,5858; 7,69464-7,7527; 7,79252-7,83041; 7,91861-8,05939;
8,06558-8,11647; 8,24131-8,28387; 8,5192-8,58107; 8,60059-8,63161; 10,251-10,26654. Celková dĺžka oporných
múrov je 777,2 m.
SO 07 Klenbový priepust
V staničení km 2,84074 bude realizovaný klenbový priepust umiestnený pred ľavobrežným zaústením do
Cirochy. Navrhnutý klenbový priepust pozostáva z konštrukcie oceľového vlnitého plechu hrúbky 7 mm, typ vlny
381x140mm, SC 19B rozmerov šírky 5,895 m, výšky 1,595 m a dĺžky 7,0 m a zviera uhol 87° s osou cyklotrasy.
Priepust bezpečne prevedie prietokové množstvo 41 m3.s-1.
3. Stavba sa povoľuje ako dočasná na základe a za podmienok Nájomnej zmluvy č. 1875/2021/OM zo dňa
04.11.2021, Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku č. 743/2021/OM zo dňa 4.5.2021 vrátane dodatku č.
196/2021/OM zo dňa 01.12.2021, Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku č. 744/2021/OM zo dňa 4.5.2021,
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku č. 743/2021/OM zo dňa 4.5.2021, Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku
a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1721/2021/OM zo dňa 24.7.2021, Zmluvy o dlhodobom
nájme pozemku a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1722/2021/OM zo dňa 24.7.2021,
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku č. 1884/2021/OM zo dňa 01.12.2021 vrátane dodatku č. 7/2022/OM zo dňa
27.01.2022, Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku č. 1885/2021/OM zo dňa 30.11.2021, Zmluvy o dlhodobom
nájme pozemku č. 1886/2021/OM zo dňa 20.11.2021, Zmluvy o dlhodobom nájme č. 1887/2021/OM zo dňa
24.11.2021, Zmluvy o dlhodobom nájme pozemku č. 1888/2021/OM zo dňa 24.11.2021, Zmluvy o dlhodobom
nájme pozemku č. 1889/2021/OM zo dňa 24.11.2021, Zmluvy o budúcej zmluve o dlhodobom nájme pozemku č.
1922/2021/OM zo dňa 10.12.2021.
4. Prístup k stavbe bude zabezpečený z cesty I/74, II/558, III/3883, miestnych a účelových komunikácií.
5. Stavba bude zrealizovaná v súlade s ust. vyhl. č. 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.
6. Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním
vodného toku v súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
7. Stavebník pri prípadnom styku s telekomunikačným vedením SEK Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. a s ostatnými optickými sieťami (Belnet, ANTIK, NASES) dodrží ustanovenia zák. č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., iných optických operátorov je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
Stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzatvorí dohodu o podmienkach prekládky
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať
prekládku SEK.
8. Rozhodnutím č. OU-PO-OSZP1-2022/012420-11/KM-R zo dňa 15.03.2022 Okresný úrad Prešov, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal
súhlas na: na budovanie a vyznačenie časti cyklistickej trasy na časti pozemku parc. č. E KN 980, k.ú. Stakčín a na
časti pozemku parc.č. E KN 2201, k.ú. Starina nad Cirochou v ochrannom pásme Národného parku Poloniny s
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druhým stupňom ochrany, na umiestnenie informačného zariadenia na parc.č. C KN 2201, k.ú. Starina nad
Cirochou za hranicami zastavaného územia obce Stakčín v ochrannom pásme Národného parku Poloniny s druhým
stupňom ochrany, na zmenu stavu mokradí najmä ich úpravou v súvislosti s vybudovaním/rekonštrukciou
cestných priepustov pri križovaní novonavrhovanej cyklistickej trasy s vodnými tokmi so stálym prietokom.
Zároveň Rozhodnutím č. OU-PO-OSZP1-2022/012420-11/KM-R zo dňa 15.03.2022 bola povolená výnimka zo
zákazu jazdiť a stáť s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce Stakčín
(katastrálne územia Stakčín a Starina nad Cirochou) v ochrannom pásme Národného parku Poloniny s druhým
stupňom ochrany mimo cesty II/558 v súvislosti s realizáciou stavby Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny
trail, 1. etapa, úsek Stakčín, líniová stavba v k.ú. Stakčín, k.ú. Starina nad Cirochou.
9. Ku kolaudačnému konaniu doloží stavebník všetky potrebné doklady vrátane záväzného stanoviska Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. a iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona k pozemkom dotknutým
umiestnením stavby, ktoré sú pod správou Slovenského pozemkového fondu.
10. Stavebník pri realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Partizánska 1057, 069 01 Snina
• pre práce v blízkosti a vo vodnom toku používať mechanizmy a motorové vozidlá v dobrom technickom stave
a zabezpečené proti prípadnému úniku ropných látok do vodného toku. Počas vykonávania stavebných prác
dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami
a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto
skutočnosť ihneď oznámiť okrem Slovenskej inšpekcii životného prostredia aj havarijnému technikovi
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., - MVDr. Rastislav Grohol, t.č. 0903 636 635 a na e-mail:
kosice@svp.sk.
• počas realizácie stavby neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu, na brehy vodného toku a na
pobrežné pozemky a dbať, aby nedošlo k zníženiu prietočného profilu vodného toku,
• vlastník objektov stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území je povinný na vlastné náklady
dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred
škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom v súlade s § 47 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov
• predmetnú úpravu pod klenbovým priepustom (SO 01-Klenbový priepust) vymedzenú betónovými
zaisťovacími pásmi, nepreberie organizácia Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrog,
odštepný závod do svojej správy, nakoľko je chápaná ako ochrana priepustu. Údržbu predmetnej úpravy bude
vykonávať investor resp. jej vlastník,
• vzhľadom na odstupné vzdialenosti od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Cirocha a
drobných vodných tokov v prípade riešenia zabezpečovacích prác počas povodňových udalostí, ako aj v rámci
výkonu opráv a údržby vodného toku môže nastať poškodenie telesa cyklochodníka a preto správca toku
nebude zodpovedať za škody spôsobené na konštrukcii cyklistického chodníka. V prípade narušenia
konštrukcie telesa cyklistického chodníka, jeho opravu bude zabezpečovať výlučne vlastník resp.
prevádzkovateľ cyklistického chodníka na vlastné náklady,
• upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom
výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác
počas výstavby, ktorý je potrebné zaslať na odsúhlasenie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie
Bodrogu, odštepný závod a následne predložiť Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, ako správca výstavbou
dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov je oprávnený vykonať kontroly staveniska. Zahájenie a
ukončenie prác v dotyku s vodným tokom písomne oznámiť zástupcovi Povodia Bodrogu, odštepný závod,
kontaktná osoba Ing. Ľuboslav Chvostaľ, e-mailom na adresy Luboslav.Chvostal@svp.sk a
Michalovce@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
• ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu Slovenský vodohospodársky podnik,, š.p., Povodie Bodrogu,
odštepný závod a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie cyklolávok, priepustov,
podchodu a oporných múrikov v dotyku s vodnými tokmi s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa
platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu je potrebné predložiť správcovi aj v digitálnej
podobe (súbor *.dgn, *.dwg),
• správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním
vodného toku v súlade s § 49 ods. 5 vodného zákona,
• v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona tento je súhlas na uskutočnenie stavby podkladom na konanie podľa
osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
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Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
• stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávne usporiadané
pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a neznámych vlastníkov, resp. ich časti, ktoré budú dotknuté
stavbou,
• 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 Slovenský pozemkový fond prevádza pozemky v danej lokalite za trhové ceny.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
• predmetnú úpravu pod klenbovým priepustom „SO 07 Klenbový priepust“ vymedzenú betónovými
zaisťovacími pásmi, nepreberie naša organizácia Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrog,
odštepný závod do svojej správy, nakoľko je chápaná ako ochrana priepustu. Údržbu predmetnej úpravy bude
vykonávať investor resp. jej vlastník,
• vzhľadom na odstupné vzdialenosti od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Cirocha a
drobných vodných tokov v prípade riešenia zabezpečovacích prác počas povodňových udalostí, ako aj v rámci
výkonu opráv a údržby vodného toku môže nastať poškodenie telesa cyklochodníka a preto správca toku
nebude zodpovedať za škody spôsobené na konštrukcii cyklistického chodníka. V prípade narušenia
konštrukcie telesa cyklistického chodníka, jeho opravu bude zabezpečovať výlučne vlastník resp.
prevádzkovateľ cyklistického chodníka na vlastné náklady,
• počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho
pobrežných pozemkoch,
• počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných
a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo
iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., MVDr. Rastislav Grohol, t..č. 0903 636 635 a na e-mail:
Kosice@svp.sk.
• upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom
výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona Č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác
počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie,
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, ako správca výstavbou
dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a
ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame písomne oznámiť zástupcovi Povodia Bodrogu, odštepný
závod, kontaktná osoba Ing. Ľuboslav Chvostaľ, e-mailom na adresy Luboslav.Chvostal@svp.sk a
Michalovce@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby,
• ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné
zameranie cyklolávok, priepustov, podchodu a oporných múrikov v dotyku s vodnými tokmi s určením
staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg),
• v zmysle § 47 vodné zákona sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o
ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd,
splaveninami a ľadom.
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
• prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným zákonom, cestným zákonom,
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Stakčín a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou
vyššieho územného celku,
• umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby,
• pri príprave a realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a súčasného šírkového
usporiadania cesty vrátane jej príslušenstva,
• výstavbu cyklistickej cestičky realizovať v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a v
súlade s technickými predpismi TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (pôvodné označenie TP
07/2014),
• v prípade, že predmetná stavba bude zasahovať do cestného ochranného pásma cesty 1/74 je potrebné
požiadať tunajší úrad o výnimku z cestného ochranného pásma podľa ustanovenia § 11 cestného zákona.
Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a ešte pred vydaním územného a stavebného
povolenia,
5.str.| SP-2022/21-03-Av

•

výstavbu cyklistickej cestičky v súbehu s cestou v extraviláne obce realizovať mimo jej cestné teleso tak, aby
bol oddelený od cesty a jeho trasa bola vedená vo vzdialenosti minimálne 1 m za vonkajšou hranou cestnej
priekopy,
• križovanie navrhovanej trasy s cestou 1/74 realizovať v súlade s platnými predpismi a technické riešenie
realizovať podľa platných STN a ON. Odporúčame križovanie navrhovanej trasy s cestou 1/74 realizovať
mimoúrovňovým riešením,
• pevné nadzemné časti jednotlivých objektov stavby je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný
pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na ceste podľa ustanovenia § 20 ods. 1
cestného zákona,
• realizáciu stavby v predmetnom úseku žiadame koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s
plánovanými vedeniami (napr. kanalizácia, vodovod, plynovod, optický kábel a pod.). Výstavbu cyklotrasy z
časového hľadiska realizovať až po výstavbe plánovaných vedení v trase budúceho cyklistického chodníka,
• prípravu dokumentácie stavby v dotyku s cestou 1/74 prerokovať a odsúhlasiť s majetkovým správcom cesty
1/74 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
• trasu navrhovanej stavby v dotyku s cestami II. a III. triedy v k. ú. Stakčín je potrebné odsúhlasiť v zmysle
ustanovenia § 3a ods. 3 cestného zákona s Okresným úradom Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, ako príslušným špeciálnym stavebným úradom,
• trasu navrhovanej stavby v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v k. ú. Stakčín je potrebné
odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 3a ods. 4 cestného zákona s príslušným cestným správnym orgánom -1, j.
obec Stakčín,
• časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s
cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t. j. mimo mesiacov november – marec,
• realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu
telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky cesty,
• minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác v dotyku s cestou je nutné požiadať tunajší cestný správny
orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných
dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného
dopravného značenia a tento predložiť v počte 3ks tunajšiemu úradu,
BELNET SNINA, s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 22 a § 23 zákona č. 452/2021 Z. z o elektronických
komunikáciách) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie o ochrane proti rušeniu,
• vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nižšie uvedeného bodu,
• stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so sieťami BELNET SNINA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti
(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať našu spoločnosť na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: Ing. Marek Paľko palko@belnet.sk, +421 905 598 786 alebo +421 918 981 025,
• v zmysle § 27 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
• zároveň upozorňujeme stavebníka zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez
uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
• upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
• v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve BELNET SNINA, 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 povinností v zmysle zákona č.
452/2021Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
• v prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
• pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na
Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, BELNET SNINA, s.r.o. týmto upozorňuje žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
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vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná BELNET SNINA, s.r.o. na základe samostatnej
objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. V objednávke v dvoch vyhotoveniach
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Osoba poverená vytýčením sieti je Ing. Marek Paľko,
palko@belnet.sk +421 905 598 786 +421 918 918 025,
• stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o.,
• stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti BELNET
SNINA, s.r.o.,
• stavebníka zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
• poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
• na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej
blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na
zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku,
• ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť
obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane (pre vodiče bez izolácie 10 m; v
súvislých lesných priesekoch 7 m, pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
pre zavesené káblové vedenie 1 m), od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
• ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného
vodiča na každú stranu,
• v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem
prípadov podľa odseku 14 zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé
porasty s výškou presahujúcou 3 m, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo
vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko
horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti
ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného
vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť
vodiče vzdušného vedenia,
• vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej
od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu,
• v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných
bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti
vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN,
• 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,
• upozorňujeme, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa
nachádza taktiež nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste,
• pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa
platných noriem STN,
• v úsekoch navrhovanej cyklotrasy (v rámci celej stavby), kde dochádza ku križovaniu s existujúcim
nadzemným vedením VN 22 kV je nevyhnutné na náklady žiadateľa zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť vedenia,
doplnením kotvenia (resp. uchytenia vodičov) dvojitými bezpečnostnými závesmi,
• realizáciu zvýšenej bezpečnosti je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (odbor Prevádzka
sietí VN a NN Východ) formou samostatnej objednávky,
• VSD, a.s. k plánovanému zámeru pre vydanie stavebného povolenia podľa predloženej projektovej
dokumentácie stavby z hľadiska našich elektrorozvodných distribučných zariadení nemá námietky, ak budú
dodržané naše vyššie uvedené podmienky,
• vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle §43 Zákona
251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického
zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej
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prevádzky el. zariadení,
SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.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,
• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3
pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D
môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o
energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
• stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení
týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
• pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom
ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu
nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou
kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu
trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou
prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú
dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
• vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email; jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
• stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich
odkrytia proti poškodeniu,
• stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku
verejnosti,
• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo
výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP
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702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
• v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty,
trvalé porasty a pod.,
• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Partizánska 1057, 069 01 Snina
• pri realizácii stavby stavebník je 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 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
• zároveň si dovoľujeme opätovne upozorniť na skutočnosti uvedené v záväznom stanovisku vydanom pre
potreby vydania územného rozhodnutia č. OU-SV-OSZP-2021/000828-005-JH zo dňa 24.09.2021, že pred
samotnou realizáciou stavby je stavebník povinný: výrub drevín a stavebné práce mimo zastavaného územia
obce Stakčín realizovať po odbornom posúdení aktuálneho výskytu chránených druhov živočíchov v
dotknutom území so zohľadnením hniezdneho obdobia, resp. obdobia rozmnožovania vykonaného Štátnou
ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného parku Poloniny, ak z odborného posúdenia
Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného parku Poloniny vzíde zistenie prítomnosti
chránených živočíchov, alebo chránených rastlín je stavebník povinný dodržať zákonný postup (získanie
potrebných súhlasov, výnimiek, odchyt, príp. premiestnenie živočíchov a p.),
• predovšetkým pri činnosti vybudovanie odvodňovacích zariadení, rekonštrukcia priepustov, osadenie nových
priepustov, rekonštrukcia vtokov a výtokov a rekonštrukcia studničky vás upozorňujeme, že v súlade s
ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na
zmenu stavu mokrade (pričom mokraďou podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami,
vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a
vodnými nádržami), najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho
materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného
toku v súlade s osobitným predpisom (súhlas vydáva Okresný úrad Prešov),
• predovšetkým pri činnosti vegetačné úpravy vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. a)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na území, na ktorom platí
druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie výsadby drevín a ich
druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
(súhlas vydáva Okresný úrad Snina),
• predovšetkým pri činnosti vegetačné úpravy vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. b)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na území, na ktorom platí
druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych
porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov (súhlas vydáva Okresný úrad Snina,
súhlas sa vyžaduje len na likvidáciu TTP, ktoré nebudú obsahom územného rozhodnutia),
• ak v súvislosti s realizáciou stavby bude zaznamenaný výskyt chránených rastlín a chránených živočíchov
upozorňujeme vás, že v súlade s ustanovením § 40 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sa vyžaduje výnimka z podmienok ochrany chránených druhov (výnimku vydáva
Ministerstvo životného prostredia SR),
• ak v súvislosti s realizáciou stavby bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný
postupovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(súhlas vydáva príslušná obec pre dreviny rastúce v zastavanom území obce, alebo Okresný úrad Snina pre
dreviny rastúce mimo zastavaného územia obce),
• v súlade s ustanovením § 83 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov vás upozorňujeme, že ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac súhlasov, povolení alebo
rozhodnutí podľa tohto zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčné najvyšší
orgán ochrany prírody. Ak vami zamýšľaná činnosť napĺňa znaky horeuvedených činností, uvedené súhlasy a
výnimky vám v jednom konaní môže vydať Ministerstvo životného prostredia SR, resp. Okresný úrad Prešov.
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
•
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upozorňujeme na skutočnosť, že v záujmovom území navrhovanej stavby je vedená trasa privádzacieho
vodovodného potrubia vodárenského distribučného systému Starina - Košice DN 1000 mm. S využitím Vami
zaslaných údajov o trase cyklochodníka v úseku kalové lagúny - križovatka Jalová a zamerania v teréne našimi
pracovníkmi konštatujeme, že sme nikde v danom úseku nezistili menšiu vzdialenosť medzi okrajom potrubia
DN 1 000 a okrajom štátnej cesty ako 7,5 m. Z toho vyplýva, že ak cyklochodník je plánovaný 0,5 m od okraja
cesty v šírke 3 m, ostáva vzdialenosť min 4 m, teda cyklochodník nezasahuje do ochranného pásma potrubia
(2,5 m od okraja potrubia),
pri križovaniach navrhovaného cyklochodníka s potrubím DN 1000 mm požadujeme osadiť navrhované cestné
panely IZD 180 v celej dĺžke jeho OP (2,5 + 2,5 +1,0 = 6,0 m) bez povrchovej úpravy, aby v prípade
vyskytnuvšej sa poruchy nedošlo k poškodeniu navrhovaného asfaltobetónového, resp. cementobetónového
povrchu,
v miestach križovania cyklochodníka a prístupových ciest do našich objektov kalových polí a deliaceho
uzáveru je žiaduce navrhnúť takú konštrukciu cyklochodníka, aby pri zabezpečení bežnej prevádzkovej
činnosti prejazdom ťažkej techniky (napr. pri vývoze kalu) nedošlo k poškodeniu krytu cyklochodníka,
naďalej aj pri realizácii stavby požadujeme 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 a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom
vodovode s priemerom väčším ako DN 500 mm). Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie,
ako aj v rozsahu ochranného pásma privádzacieho potrubia DN 1000 mm, nie je možné osadiť stavby
spevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky, oceľové konštrukcie, stĺpy, stožiare el. vedenia a pod.)V
zmysle §19 ods.5 Z.z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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,
v prípade potreby na základe objednávky Vám privádzacie vodovodné potrubie vodárenského distribučného
systému Starina - Košice DN 1000 mm v teréne vytýči prevádzkovateľ - Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. - HS VSS-KE, kontakt - Ing. Dunaj, tel. č. 0902 968 232,
všetky kolízne miesta súvisiace s týmito vedeniami požadujeme konzultovať s príslušným prevádzkovateľom viď kontaktná osoba v predchádzajúcom bode stanoviska,
požadujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (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. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach),
pri prácach v blízkosti vodovodného potrubia VS Starina - Košice DN 1000 mm - žiadame prizvať zástupcov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., HS-VSS-KE, kontakt: Ing. Dunaj tel. č. 0902 968 232, ktorí
svoju účasť zaznamenajú do pracovného denníka (stavebný denník) a odkonzultovať, resp. odsúhlasiť s nimi
stavebný a technologický postup riešenia kolíznych miest (napr. ochranu jestvujúcich potrubí, úpravu
zariadení na prevádzku, šácht a iných prevádzkových objektov). Zároveň žiadame ponechať, v celom rozsahu
územia stavby, súčasnú výšku krytia jestvujúceho vodovodu. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na
mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by
bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k vodovodu, za účelom
prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby.
ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu v prípade
poškodenia cyklochodníka pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode nebude Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., znášať náklady na opravu cyklochodníka,
prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby zhotoviteľom, bez vytýčenia vodovodného potrubia DN 1000 mm
vznikne porucha na existujúcom vodovodnom potrubí, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu)
investor stavby (§ 27 ods. l 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.),
zo strany investora stavby požadujeme písomne informovať našu spoločnosť minimálne 10 pracovných dní
vopred o začatí realizácie prác na predmetnej stavbe. Oznámenie doručiť poštou na adresu: Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, Komenského č.50, 042 48 Košice, alebo e-mailom na tieto e-mailové
adresy: ingrid.mydlova@vodarne.eu, jozef.dunaj@vodame.eu. Po realizácii prác žiadame písomne informovať
našu spoločnosť o ukončení stavby a doložiť porealizačné zameranie vyššie uvedenej stavby v digitálnej
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forme (MICROSTAT1ON.DGN). Oznámenie adresovať na Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Košice - ÚVR, Komenského 50, 042 48 Košice.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
• pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie sieti v správe a prevádzkovej
údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel.č. 057 7870 777). Siete v riešenom území
Vám budú vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania,
• verejná kanalizácia v obci Stakčin je dimenzovaná len na odvádzanie splaškových odpadových vôd, dažďové
vody nesmú byť odvádzané do verejnej kanalizácie,
• pri realizácii prác žiadame predĺžiť chráničky na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii umiestnených pod
navrhovanou cyklotrasu. Predĺženie chráničiek smú iba zamestnanci našej spoločnosti na základe objednávky a
na náklady investora. Predĺženie chráničiek žiadame konzultovať zo zodpovedným zamestnancom našej
spoločnosti (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403,
david.lojan@vodarne.eu).
• v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,5 m od okraja
potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru DN 500 vrátane a 2,5 m od
okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN
500). Nad potrubím a v jeho ochrannom je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti,
ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému
vodovodu a verejnej kanalizácii. Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava
vedení technického vybavenia,
• v zmysle zákona č. 442/ 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany
verejných vodovodov a verejných kanalizácií je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,
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,
• nad potrubím verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby
s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej
kanalizácii a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii,
• žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem vodovodu a kanalizácie
odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zástupcom prevádzkovateľa Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Závod Humenné (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel, 057/7870580, 0911 037
403, david.lojan@vodarne.eu), ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka a uvedie doň aj rozsah
výnimky. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú
situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený,
prípadne znemožnený prístup k vodovodu, resp. kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch,
prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu cyklochodníka,
• ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás
verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vyhradzuje si VVS, a.s. právo zásahu do týchto plôch a úprav za
účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, kanalizácie a
ich prípojok,
• preložky podzemných vedení, žiadame prednostne umiestňovať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie za dodržania STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri
realizácii preložiek žiadame prizvať zodpovedného zamestnanca (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid
Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu) našej spoločnosti, ktorý odsúhlasí
umiestnenie preložiek podzemných vedení v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Preložky podzemných vedení v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame uložiť
do chráničky. Po realizácii preložiek žiadame zaslať porealizačné zameranie trasy podzemného vedenia v
digitálnej podobe vo formáte DGN. Zameranie je potrebné odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr.
Zeľo č. t. 0902968102, 057/7870285 resp. zaslať e-mailom na adresu: rudolf.zelo@vodarne.eu,
• prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude
znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.),
• stavebník je povinný rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
(napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty,) a tieto prispôsobiť
novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.),
• v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr.
rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o
ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu,
• zmysle ON 75 5411 - Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2m od osi potrubia na obidve
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strany. V zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad kanalizačnou prípojkou v
šírke 0,75m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa
netýka pozemných komunikácii,
• počas prác je stavebník povinný prizvať zodpovedného pracovníka Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., závod Humenné, ktorý svojim podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore
uvedených podmienok (kontakt; ved. VaK IIS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 091 I 037 403,
david.lojan@vodarne.eu),
• stavebník je povinný oznámiť listom začatie realizácie stavby najneskôr do 7 pracovných dni pred začatím prác
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné a je povinný oznámiť listom ukončenie
realizácie vybraného úseku stavby do 7 pracovných dni odo dňa ukončenia prác na vybranom úseku
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné.
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
• navrhovaná stavba sa našich záujmov dotýka v časti priečneho prepojenia cyklochodníka cez cestu I/74
mimoúrovňovým krížením a to podchodom pod mostným objektom č. 74-030 - doporučujeme upozorniť
dopravným značením na cyklochodníku na možné padanie posypu, snehu, ľadu a pod. počas výkonu zimnej
údržby cesty I/74,
• stavebník berie na vedomie, že sa nedá vylúčiť, že v prípade prestavby mosta alebo náhleho zhoršenia jeho
technického stavu nad cyklochodníkom po jeho vybudovaní bude nutné cyklochodník na určitý čas uzavrieť,
• pred zahájením prác na stavbe a v jej priebehu je potrebné zásahy do mostného objektu č. 74-030 vopred
konzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Humenné (Ing. Klajban 0902
892 035).
Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01
Humnenné
• jedná sa o vybudovanie cyklistického chodníka popri ceste 11/558, preto požadujeme rešpektovať jej
existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území,
• je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest PSK,
oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSK-HE/6-5/2021/789 zo dňa 18.11.2021,
• pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej
komunikácie cesty 11/558 a výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 11/558 s
doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v
Humennom.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov). Zároveň musí. stavebník dodržať ustanovenia §65 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
• podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby
počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi stavebníkom, prípadne splnomocneným zástupcom
žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe Národnej agentúry pre
sieťové a elektronické služby,
• v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant,
• poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne,
• pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný,
ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529,
• stavebník je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s
vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a
zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný
ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu +/- 30 cm,
• akékoľvek poškodenie zariadení v správe Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby je nutné
bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799,
• v prípade odkrytia existujúcich sietí v správe Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby je žiadateľ
povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej
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možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu),
upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad
existujúcou sieťou v správe Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby,
• zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete
(NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné
prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný
vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete,
• nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
• stavebník použije vyjadrenie len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené, v prípade straty platnosti požiada
správcu o nové vyjadrenie. Stavebník nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať,
prenajímať alebo využívať bez súhlasu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. V prípade, že
stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania vyjadrenia, je stavebník povinný
požiadať NASES o nové vyjadrenie.
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
• podľa § 40 zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je stavebník
povinný bezodkladne oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
• realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na
dráhe. Stavba bude realizovaná mimo prevádzkového priestoru ŽSR,
• stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým
vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy,
• stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná
prevádzka,
• skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku
ŽSR,
• stavebník (užívateľ) si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na
stavbu.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov
• odvodnenie cyklochodníka musí byť realizované tak, aby na cestu II/558 nestekala voda a iné nečistoty,
• rozšírenie existujúcich cestných priepustov musí by plynulé s existujúcimi priepustami, aby nedošlo k ich
poškodeniu. Zároveň žiadame dopracovať aj úpravu priepustu v kumulatívnom staničení cca 14,373 km,
• stavebná úprava jestvujúcich priepustov nesmie ovplyvniť ich prietočnosť a musí v budúcnosti umožniť ich
čistenie a opravu,
• za prietočnosť, čistenie a stavebnú úpravu rozšírených cestných priepustov pod chodníkom bude zodpovedať
investor a prevádzkovateľ chodníka,
• zároveň vás upozorňujeme, že stavebník bude musieť strpieť na svoje náklady znečistenie chodníka snehom
pri ZÚC, kde sneh z cesty 11/558 bude umiestnený na cyklochodník idúci v súbehu s cestou,
• výstavba chodníka nesmie ovplyvniť smerové, výškové vedenie pozemnej komunikácie a nesmie dôjsť k
zúženiu jestvujúcej šírky cesty 11/558,
• stavebník je povinný denne čistiť krajnicu cesty 11/558, kde budú prebiehať stavebné práce,
• stavebný materiál sa nesmie skladovať na cestnom telese,
• po ukončení denných prác, cestu uviesť do pôvodného stavu, bez akýchkoľvek prekážok na jej telese,
• na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu
živičného krytu počas celej záručnej doby,
• stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do
pôvodného stavu na vlastné náklady,
• každý prípadný iný zásah do telesa cesty II/558 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom,
• Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, ako správca ciest II. tr. č. II/558 žiada stavebníka,
aby pred začatím prác a ich ukončení prizval zástupcu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, oblasť Humenné (Ing. Juraj Hačko, tel.0905 864 009) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia
stavu pred a po realizácií prác vo forme písomného zápisu ( príloha),
• v prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z
konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby,
• pozemky pod cestou II/558 v k.ú. obce Stakčín parc. č. C KN 1634/1, 1888/1 a 172 nie sú vo vlastníctve
•
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stavebníka, ani pod správou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, preto týmto stanoviskom
nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou,
• v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy chodník
odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady,
• toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon a
zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení,
• pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať zvislé dopravné značenie schválené a odsúhlasené
príslušným Okresným dopravným inšpektorátom, PZ SR,
• toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad k vydaniu, stavebného rozhodnutia, rozhodnutia o zvláštnom užívaní
pozemnej komunikácie II/558, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán (Okresný úrad v Humennom, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií) a má platnosť dva roky od vydania.
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
• vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu,
• 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 sieti (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:
Miroslav
Gnip,
miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197 906,
• v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
• zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie
je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
• upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
• v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, 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 povinností podľa §23 zákona č.
452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
• v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred
realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení,
• vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
• stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
• 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,
• poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
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11. Stavebník pri realizácii stavby dodrží podmienky rozhodnutia Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný
odbor, pozemkové oddelenie č. OU-HE-PLO1-2022/002924-014 zo dňa 11.04.2022:
• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej
hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III.
Rozhodnutia č. OU-HE-PLO1-2022/002924-014 zo dňa 11.04.2022,
• skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo vykonať pred začatím výstavby
skladu hutníckeho materiálu, po ukončení výstavby túto použiť na ďalšie poľnohospodárske využitie,
• termín začatia a ukončenia vykonania skrývky humusového horizontu oznámiť na Okresný úrad Humenné,
pozemkový a lesný odbor,
• zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do doby realizácie
stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
12. Stavebník pri realizácii stavby dodrží podmienky rozhodnutia Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný
odbor, oddelenie lesného hospodárstva č. OU-HE-PLO1-2021/011991-002 zo dňa 25.11.2021:
• podľa § 8 ods. 2, písm. d) zákona o lesoch správny orgán súhlasí s vykonaním mimoriadnej ťažby podľa § 22
ods. 2, písm. b) zákona o lesoch na pozemkoch, ktoré sú týmto rozhodnutím trvalo vyňaté z plnenia funkcií
lesov. Po ukončení prác hospodár zaeviduje ťažbu vykonanú podľa tohto rozhodnutia v lesnej hospodárskej
evidencii ako mimoriadnu ťažbu,
• podľa § 8 ods. 2, písm. k) zákona o lesoch obhospodarovatelia, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
vyňatí, zabezpečia povinnosti podľa § 4b ods. 2 písm. a) zákona o lesoch prostredníctvom hospodára do
začatia odlesňovania vyňatého pozemku, na plnenie týchto povinností sa primerane vzťahujú § 24, § 28 a 36
zákona o lesoch,
• podľa § 8 ods. 3 zákona o lesoch s odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení odvodu
podľa § 9 zákona o lesoch. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa
osobitných predpisov, s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto
rozhodnutia,
• podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch zabezpečiť vykonanie 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. Pri
realizácii stavby zabezpečiť ochranu okolitých lesných pozemkov a porastov tak, aby nedochádzalo k ich
poškodeniu,
• podľa § 8 ods. 2 písm. h) zákona o lesoch je povinnosťou žiadateľa dodržať podmienky na zabezpečenie
ochrany lesných pozemkov a podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrení dotknutého orgánu verejnej správy,
vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa.
13. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana. zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní,
ochrana proti hluku a úspora energie. Stavebné výrobky budú spĺňať harmonizované podmienky podľa Nariadenia
Europského parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania
stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. SK vyhlásenia o parametroch v štátnom jazyku, SK certifikáty výrobku, SK certifikáty
systému riadenia, protokoly o skúškach predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
14. Stavbu bude uskutočňovať právnická osoba, prípadne fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných
prác podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania
stavby bude vykonávať stavbyvedúci, oprávnený na výkon tejto činnosti. Stavebník v termíne do 15 dní od
skončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
15. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať
na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich
zdravie (§ 100 písm. a, b stavebného zákona).
16. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o
ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.
17. Stavba bude ukončená v termíne do:
13.04.2025.
18. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
19. Podľa § 46d stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník.
20. Stavebník môže začať realizovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
21. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podľa § 79 stavebného zákona si podá návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia.
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22. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických
a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
23. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
24. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení
(vodovodné, kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, optické vedenia) a ochranné
pásma vedení v zmysle platných zákonov a STN. Taktiež stavebník pri realizácii stavby bude chrániť podzemné
vedenia pred poškodením a zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení budú
realizované ručne, bez použitia mechanizmov.
25. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné
prostredie.
26. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil
dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom
obťažovať susedov. Podľa § 127 občianskeho zákonníka vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na
nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to
nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizácii stavby vznikne
škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa
nemôže zbaviť.
27. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby (§
43d stavebného zákona).
28. Stavenisko v súlade § 43i ods. 3 stavebného zákona t.j. musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb,
musí byť označené, musí mať zriadený vjazd a výjazd, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov
a stavebných mechanizmov, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí byť
zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí a pod.
29. Podľa § 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona bude na viditeľnom mieste na stavenisku stavba označená.
Označenie bude obsahovať základné údaje ako sú: názov stavby, stavebník, spôsob realizácie stavby, stavebný
dozor, termín realizácie, číslo stavebného povolenia, ktorým bola povolená stavba.
30. Povoľovanie výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni podlieha osobitnému povoleniu
podľa podmienok Obce Stakčín. Stavebné povolenie nenahrádza povolenie na výkopové práce na miestnych
komunikáciách a verejnej zeleni.
31. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd
dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.
32. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k
stavebnému konaniu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.
Odôvodnenie
Stavebný úrad prevzal dňa 03.12.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný
podklad pre posúdenie povoľovanej stavby, tunajší úrad vyzval žiadateľa na doplnenie žiadosti a stavebné konanie
rozhodnutím č. SP-2022/21-02-Av zo dňa 22.02.2022 prerušil. Po doplnení návrhu tunajší úrad pokračoval v
stavebnom konaní.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk
uvedených v § 62 ods. 1 stavebného zákona a skonštatoval, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby by
nemal byť ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Stakčín pod č. SP-2021/204-003Av zo
dňa 11.10.2021. Za dokumentáciu stavby v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby.

-

Podklady k stavebnému konaniu:
zmluvy o dlhodobom nájme pozemku,
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
zmluva o budúcej zmluve o dlhodobom nájme,
rozhodnutie Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva č. OU-HEPLO1-2021/011991-002 zo dňa 25.11.2021,
rozhodnutie Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-HE-PLO12022/002924-014 zo dňa 11.04.2022,
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rozhodnutie Okresného úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP1-2022/012420-11/KM-R zo dňa 15.03.2022,
záväzné stanoviská dotknutých orgánov:
•
•
•

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2022/000318-002 zo dňa 10.03.2022;
Slovenský pozemkový fond č. SPFS72238/202/740-008 zo dňa 08.03.2022;
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod č. CS SVP OZ KE 888/2022/4 zo dňa
10.02.2022;
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom č. ORHZ-HE-2022/000202-006 zo dňa
09.01.2022;
• Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2022/014268-002 zo dňa
09.02.2022;
• BELNET SNINA, s.r.o. č. SV004/2022 zo dňa 04.02.2022;
• Východoslovenská distribučná, a.s., Košice č. 444/2022/ zo dňa 25.01.2022;
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s. č. TD/NS/0799/2021/Uh zo dňa 24.11.2021;
• Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP1-2021/0004042-004 zo dňa
01.02.2021;
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom, Okresný dopravný inšpektorát v Humennom č. ORPZ-HEODI-46-105/2020 zo dňa 30.12.2020;
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 139137/2021/O/Je/ÚVR zo dňa 08.12.2021, č. 105356/2021/O zo
dňa 29.09.2021;
• Slovenská správa ciest č. SSC/8776-58/2021/6371/40368 zo dňa 29.11.2021;
• Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2021/012069-002 zo
dňa 23.11.2021;
• Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby č. 330-2021/1-11545 zo dňa 23.11.2021;
• Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov č. KPUPO-2022/528-2/1471/JU zo dňa 10.01.2022;
• Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR č. 10934/2022/SŽDD-SCDPK/00696 zo dňa 03.01.2022;
• Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo č. 30234/2022/O230-5 zo dňa 01.03.2022;
• Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2021/0001058-003 zo dňa 19.11.2021;
• Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2021/001076-002 zo dňa 18.11.2021;
• Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2021/0001158-003 zo dňa 22.12.2021;
• Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja č. SÚC-PSK-HE/6-5/2021/ zo dňa 18.11.2021;
• Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor č. OU-HE-PLO2-2021/000063-002 zo dňa 08.01.2021, č. OU-HEPLO2-2021/010435-002 zo dňa 04.10.2021;
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom č. 21/00122 zo dňa 08.02.2021;
• Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2021/001076-002 zo dňa 18.11.2021;
• Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2021/001058-003 zo dňa 19.11.2021;
• Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2021/001051-003 zo dňa 16.11.2021;
• Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612209773 zo dňa 24.02.2022;

-

projekt stavby a ďalšie doklady.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov. Rozpočtový náklad stavby je 3 256 626,85- €.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je
to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vzhľadom na charakter stavby realizácia a následné užívanie
stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
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Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto
rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) a to v lehote l5 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín.
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 Obce Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín. Rozhodnutie sa
súčasne zverejni na webovom sídle Obce Stakčín (www.stakcin.eu).
Rozhodnutie sa doručí dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, IČO
00151866
2. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK, ŠVS, Partizánska 1057, 069 01 Snina, IČO
00151866
3. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460
Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):
1. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 + overená projektová dokumentácia
2. Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín, IČO 00323578, Miroslav Bober, starosta obce
3. Ing. František Háber, Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen
4. Lesopasienková spoločnosť Rovenky – pozemkové spoločenstvo Stakčín, Ševčenkova 671, 067 61 Stakčín, IČO
31988938
5. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín, Švermova 148/9, 067 61 Stakčín, IČO 31993044
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345
7. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., 067 67 Ulič 96, IČO 00492531
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047
9. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO 37936859
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/.

vyvesená dňa:

13.04.2022

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

zvesené dňa:

28.04.2022

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
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