OBEC ZÁBORSKÉ
stavebný úrad
Záborské č. 39,
Prot. č.: SÚ-S/1597/94013/2018/25 – Dr/17

PSČ 082 53
V Prešove dňa: 04.04.2018

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Navrhovateľ:

Róbert Marton

adresa:

Metodová 3,
080 01 Prešov

a

Marián Gunda
V záhradách 2011/1,
811 02 Bratislava

(ďalej len navrhovateľ) podali dňa 15.01.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
líniovej inžinierskej

„ Záborské obytná zóna “
- SO 03 vodovod
- SO 04 splašková kanalizácia
katastrálne územie :
Záborské
na pozemkoch parc. č. : KN-C 363,KN-C 364/1,KN-C 362/1, ( má vlastnícky
vzťah)
KN-C 260/1, KN-C 1584, KN-C 260/2, KN-C 165
( doložil písomný súhlas vlastníkov )
k.ú. Záborské,
stavby:

Obec Záborské, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona
a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY
„ Záborské obytná zóna “
-

Vodovod - (pitná voda dimenzia DN 100 dĺžky 218,0 m hydranty podzemné 2ks
dimenzia D32 dĺžky 9,00 m počet prípojok 6,0ks
Splašková kanalizácia - splašková voda do ČOV dimenzia DN 300 dĺžky 97,0 m
dimenzia DN 150 dĺžky 30,0 m, revízne šachty 4 ks, prípojky 5 ks
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Líniová inžinierska stavba „Záborské obytná zóna“ - stavebné úpravy vodovodu a
splaškovej kanalizácie sa bude realizovať na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č.
KN-C 363, KN-C 364/1, KN-C 362/1, KN-C 260/1,KN-260/2, KN-C 165, KN-C 1584, k.ú.
Záborské. Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Záborské, ako je zakreslené v situačnom
výkrese v mierke M=1:500 ktorý vypracoval Ing. Ivan Bača, registrácia : 0501*A*2 a je
súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre predmetnú lokalitu bolo obcou Záborské vydané stavebné povolenie na objekt SO
– 11 Komunikácie a chodníky č. BS/16244/2015 – Mk zo dňa 09.03.2016.
Inžinierska líniová stavba (ďalej len stavba) „ Záborské obytná zóna “ pozostáva z týchto
stavebných objektov:
SO 03 vodovod bude umiestnený na pozemkoch par. č. KN-C 363, KN-C 362/1, KN-C
260/1,KN-260/2, KN-C 165, KN-C 1584
Popis objektu: Rozšírenie vodovodu v projektovanej bytovej výstavbe v obci Záborské je
navrhnuté z jestvujúceho verejného vodovodu DN 100 (DUO), ktorý je ukončený
hydrantom. Pripojenie sa prevedie na jestvujúce rozvodné vodovodné potrubie D 110 v obci
Záborské. Pre zásobovanie vodou bytovej výstavby je navrhnuté potrubie DN100 HDPE
PEl00 S8 PNl0, uvedený vodovod bude ďalej pokračovať v projektovanej ulici.. Rozbor
súčasného stavu: Obec Záborské je zásobovaná z verejného vodovodu pre obec, so zdrojom
vody z Východoslovenskej vodárenskej sústavy Starina, prívodného radu DN 1000 mm úsek
Prešov - Košice. Z uvedeného vodovodu je výtlačne potrubie do vodojemu 250 m3 s
tlakovou čiarou na kóte 372,0 m.n.m. Z vodojemu nad obcou je zásobovaná obec. Z
vodojemu vedie do obce zásobné potrubie DN150 a v obci je rozvodné potrubie DN 150 až
DN80 mm, z ktorého cez prípojky sú zásobovaní jednotliví spotrebitelia. Vodovodné
potrubia sú trasované zväčša po verejných priestranstvách. Návrh technického riešenia: V
projektovej dokumentácií stavby je vyprojektované rozvodné potrubie DN 100, HDPE
PEl00 S8 PNl0 na zásobovanie pitnou vodou pre navrhované rozšírenie bytovej výstavy, kde
sa uvažuje približne so šiestimi rodinnými domami. Vodovodný rad A sa pripojí na
jestvujúci verejný vodovod DN 100 na parcele 165 v záhrade rodinného domu, kde je
vedené rozvodné potrubie DN100.
SO 04 splašková kanalizácia bude umiestnená na pozemkoch par. č. KN-C 363
Odvedenie odpadových vôd z novovybudovanej ulice vedľa štátnej cesty na začiatku
Záborského zo strany Prešova pre nové rodinné domy je navrhnuté delenou kanalizáciou.
Splaškové vody budú odvedené do vyprojektovanej splaškovej kanalizácie stoky A DN300,
cez verejné kanalizačné prípojky DN 150 mm
Odvedenie splaškových vôd z rozšírenej bytovej výstavby v Záborskom je navrhnuté stokou
A a stokou A1 DN 300 mm. Do uvedenej stoky A a stoky A1 sa zaústia verejné časti
kanalizačných prípojok DN 150. Každá kanalizačná prípojka je ukončená na hranici pozemku
zátkou na potrubí a označené orientačným stĺpikom.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch,
Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z,, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej
bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa
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ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní
stavieb.
3. Umiestnenie a realizácia výstavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré pre uvedenú stavbu miestnej
komunikácie bolo vydané obcou Záborské pod č. H/2008/418/33 – Lr zo dňa
29.12.2008., ako aj výkresom č. 2 situácia a vydaným stavebným povolením na
miestnu komunikáciu obcou Záborské pod č. Bs/16244/2015 – Mk zo dňa 09.03.2016
4. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí.
5. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
6. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť
povrch verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu.
7. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou.
Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.
8. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
9. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné
náklady.
10. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného
zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť
stabilitu vedľajších stavieb a svahu..
11. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona,
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
12. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov - odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vodnú stavbu a
to SO 03 - Vodovodná prípojka, SO 04 - Kanalizačná prípojka - splašková

13. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a §
13 vyhl. č. 532/2002 Z. z.
14. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom
úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
Osobitné podmienky
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č.
OU-PO-OUZP-2018/013536-02, zo dňa 12.03.2018) určil:
 Na napojenie na verejný vodovod Je potrebné stanovisko jeho prevádzkovateľa.
 Na napojenie na verejnú kanalizáciu je potrebné stanovisko jej vlastníka. Splaškovú
kanalizáciu bude možné dať do užívania až po kolaudácii obecnej verejnej splaškovej
kanalizácie.
Okresný úrad Prešov odbor CD a PK (č. OU-PO-OCDPK-2015/052502-004, zo dňa
28.12.2015) určil:
 Umiestnenie a realizácia stavby musí byť zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie
(situácia - výkres Č. C l) v súlade s ÚPNO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie
dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. Žiadateľ je povinný
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rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa
ustanovenia § 10 cestného zákona.
Stavbu v ochrannom pásme cesty realizovať tak aby nedošlo k poškodeniu cestného
telesa, k znečisťovaniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby
nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Dopravné pripojenie stavby realizovať pripojením jednej prístupovej komunikácie na
cestu. Technické podmienky vjazdu odsúhlasiť so správcom cesty. Projektovú
dokumentáciu stavby predložiť k odsúhlaseniu správcovi cesty a dopravnému
inšpektorátu.
Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené správcom cesty - Správa a údržba ciest
PSK, Prešov vo vyjadrení k dokumentácii stavby.
Pri realizácií stavby nebudú v ochrannom pásme vybudované žiadne nadzemné objekty.
V prípade akejkoľvek investičnej činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, všetky stavby
nachádzajúce sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku odstráni žiadateľ na vlastné
náklady.
V predmetnom úseku cesty je nutné vynechať dostatočne široký koridor pozdĺž cesty za
účelom výstavby pešej komunikácie - chodníka, verejného osvetlenia, nástupného
ostrovčeka hromadnej dopravy a umiestnenia cestného príslušenstva.
Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení prizvať zástupcu
správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p.
Muľ, č. t. 051/7798385, 0915 963373) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu
pred a po ukončení stavebných prác

Okresný úrad Prešov PLO (č. OU-PO-PLO 2017/049569-2/Zj zo dňa 18.12.2017) určil:
 Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných
natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky
humusového horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia a nenarušovať
ucelenosť okolitých honov.
 Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto
rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samo náletu drevín.
 Vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa
geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie
 Dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom
použití vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. zákona o ochrane pôdy.
Správa a údržba ciest PSK Prešov (č. SUCPSK-PO/1082 (3675)/2017-001, zo dňa
12.10.2017) určil:
 Inžinierske siete (SO 02, SO 3, SO 04) žiadame realizovať mimo cestné teleso
dotknutej cesty 111/3446.
 Pozdĺžne vedenie trasy inžinierskych sietí v susedstve predmetnej cesty žiadame
realizovať tak aby neohrozili stabilitu cestného telesa a cestného príslušenstva.
 Križovanie cesty 111/3446 žiadame realizovať výlučne pretláčaním kolmo na os
vozovky, pri dodržaní hĺbky uloženia v zmysle STN 73 6005.
 Štartovaciu a cieľovú jamu pre pretlak žiadame vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu
cestného telesa a jeho príslušenstva (svah, priekopa, ... ).
 Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
 Žiadame stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy
a údržby ciest PSK oblasť Prešov, ul. Jesenná 14 (p. Mul' Peter Č. t. 0915963373), na
preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác a umožnil
zhotovenie príslušnej fotodokumentácie,
 Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov.
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 Nakoľko je p. č. 1584 pod cestou 111/3446 na LV Č. 1399 majetkom PSK, je potrebné
v mieste uloženia Vami pripravovaných inžinierskych sietí na predmetnej parcele,
zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14
Prešov).
 Požiadať správcu komunikácie o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie
vecného bremena (Ing. Ištoňa, tel. 0915863790, SÚC PSK, Jesenná 14,08005 Prešov).
 V zmysle § 10 ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK náklady
spojené so zriadením a zrušením vecného bremena znáša oprávnený z vecného
bremena, k uzavretiu zmluvy je potrebné doložiť geometrický plán na zriadenie
vecného bremena na p.č.1584 vedenej na LV Č. 1399 v k.ú. Záborské, znalecky
posudok na určenie všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena s hodnotou
vecného bremena.
 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu doložiť zmluvu na zriadenie
vecného bremena v prospech PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14 Prešov, v prípade
nedoloženia tejto zmluvy, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na
danú stavbu.
VVS, a.s. Košice ( č. 29824/2017/Je/O/ÚVR, zo dňa 06.04.2017 ) určil:
 V obci Záborské sa verejná kanalizácia v správe nasej spoločnosti nenachádza.
 Poznamenávame, že obec Záborské zabezpečuje výstavbu kanalizácie so zaústením do
ČOV Prešov ~ Kendice, preto je potrebné požiadať obec o možnosť napojenia riešenej
lokality na kanalizáciu.
 Rozšírenie verejného vodovodu je možné napojiť z konca rozvodného potrubia
verejného vodovodu PE DN 110 mm zásobovaného z VDJ Záborské o objeme 250 m3.
Tlaková čiara je na kóte 372,0 m n. m. a vyhovuje pre zástavbu umiestnenú
v nadmorskej výške minimálne 315 m n. m (viď situácia). Predpokladaná nadmorská
výška navrhovanej zástavby ~ 310 až 316 m n. m. (Google Earth).
 Z prevádzkového hľadiska je žiaduce zriadiť nové tlakové pásmo prostredníctvom
redukčných ventilov, ktoré žiadame osadiť do armatúrnej šachty. Armatúrnu šachtu
žiadame vybudovať za napojením z verejného vodovodu. V armatúrnej šachte žiadame
osadiť vodomer a 2x redukčný ventil.
 Trasu vodovodných potrubí v záujmovej lokalite navrhnúť tak, aby boli umiestnené na
verejných priestranstvách a verejný vodovod pre zabezpečenie plynulej distribúcie
pitnej vody podľa možností zokruhovať.
 Žiadame písomné stanovisko vlastníka navrhovaného rozšírenia vodovodu, či má
záujem odovzdať vodovod do prevádzky VVS, a.s. závod Prešov. Informácie k
možnosti odovzdania vodovodu do správy VVS, a.s. Košice je možné prekonzultovať
so zástupcom spoločnosti Ing. Antolom, t. č.: 051/7572480.
 V záujmovom území stavby, respektíve v jej blízkom okolí je trasované významné
privádzacie vodovodné potrubie vodárenského systému Starina - Košice OC DN 1000
mm. Toto potrubie
 žiadame rešpektovať a v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. dodržať jeho ochranné pásmo
pri profile nad 500 mm - 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia po obidvoch stranách, a
zároveň požadujeme dodržať aj manipulačné pásmo 10,0 m od vonkajšieho okraja
potrubia po obidvoch stranách. Nad potrubiami, v ich ochrannom a manipulačnom
pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosť, ktoré by
ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k potrubiam - týka sa to
aj oplotenia dotknutého pozemku.
 Rozparcelovanie predmetnej plochy požadujeme riešiť tak, aby jestvujúce privádzacie
potrubie DN 1000 mm bolo situované na verejných priestranstvách (zelený pás,
chodník). Keďže priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter, pri
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spracovaní projektovej dokumentácie a pred realizáciou požadujeme na základe
objednávky požiadať o presné vytýčenie privádzacieho vodovodného potrubia VS
Starina – Košice prevádzkovateľa VVS, a.s., HS - VSS-KE kontaktná osoba Stanislav Prada, tel. Č. 0902 968 235.
vytýčenie verejného vodovodu PE DN 110 mm je potrebné požiadať VVS, a.s. závod
Prešov, zákaznícke centrum - tel. č: 051/7572777.
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie žiadame postupovať v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a platných STN a potrebu vody stanoviť v
zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 684/2006 Z.z. Žiadame rešpektovať ochranné pásma
jestvujúcich sietí v správe našej spoločnosti v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. a pri
súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení dodržať STN 736005.
Spracovanú projektovú dokumentáciu s výpisom LV a kópiou katastrálnej mapy
žiadame predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie.
V rámci investičnej činnosti v súčasnosti nepripravujeme rozšírenie verejného
vodovodu v záujmovej lokalite.

ORANGE SLOVENSKO Košice a.s. (č. KE 1889/2017, zo dňa 23.10.2017) určil:
 Nedôjde ku stretu PZT prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodová 8, 821 09
Bratislava
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných
vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov
nevyžaduje. Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie
vydávané podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti
zabezpečenia na účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia,
resp. oprávnenia, vydávané podľa osobitých predpisov.
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Ich
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40
ods. 3 stavebného zákona , len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím
uvedenej lehoty.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov
konania.

Odôvodnenie:
Navrhovatelia – Róbert Marton a Marián Gunda podali dňa 15.01.2018 návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre líniovú inžiniersku stavbu: „Záborské obytná zóna“ - stavebné
úpravy vodovodu, splaškovej kanalizácie a plynovodu na pozemku podľa evidencie
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 363, KN-C 364/1, KN-C 362/1, KN-C 260/1,KN-260/2, KN-C
165, KN-C 1584 k.ú. Záborské, K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s
vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.
Obec Záborské – stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 26.02.2018
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
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štátnej správy a dňa 22.03.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.
Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v obci Záborské od 26.02.2018 do 14.03.2018.
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: OÚ Prešov – Odbor
starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, a.s., VVS,
a.s., Orange Slovensko, a.s., OR HaZZ v Prešove, Správa a údržba ciest PSK, OÚ Prešov
PLO, požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti
rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov neboli vznesené.
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom obce
Záborské , ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Záborskom 10.01.2005,
uznesením č.37/2005 a vyhlásený VZN č.1/2005 a zodpovedá hľadiskám starostlivosti
o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné
záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto,
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného
rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok.
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie
s veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Podľa § 53 a nasl. zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec Záborské stavebný
úrad.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Kristína Maliňáková
starostka obce
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Úradný záznam:

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre líniovú
inžiniersku stavbu: „Záborské - obytná zona, prípojka voda, prípojka kanál,
prípojka plyn“, na pozemku parc.č. KN-C 363, k.ú. Záborské bola vyvesená na
úradnej tabuli

Dňa 25.04.2018

............................................................
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre líniovú
inžiniersku stavbu: „Záborské - obytná zona, prípojka voda, prípojka kanál, prípojka
plyn“, na pozemku parc.č. KN-C 363, k.ú. Záborské bola zvesená z úradnej tabule

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Na vedomie:
Róbert Marton

Metodová 3

080 01

Prešov

Marián Gunda

V záhradách 2011/1

811 02

Bratislava

VVS, a.s. Košice, závod Prešov

Komenského 50

042 48

Košice

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS)

Námestie mieru 2

080 01

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OP a TK)

Námestie mieru 2

080 01

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH)

Námestie mieru 2

080 01

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK

Námestie mieru 2

080 01

Prešov

Správa a údržba ciest PSK

Jesenná 14

080 01

Prešov

MO SR, Detašované pracovisko Východ

Komenského 39/A

040 01

Košice

MV SR Centrum podpory Prešov, OTS

Štúrová 7

080 01

Prešov

Obecný úrad Záborské v. z. starostkou obce

Záborské č. 39

082 53

Petrovany

VSD, a.s

Mlynská 31

042 91

Košice

SPP- distribúcia a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11

Bratislava

OR HaZZ v Prešove

Požiarnícka 1

080 01

Prešov

R.Ú.V.Z. Prešov

Hollého 5

080 01

Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115

080 01

Prešov

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 09

Bratislava

Projektant stavby : Ing. Ivan Bača

Jánošíkova 26

080 01

Prešov

Stavebný úrad – pre spis

