Obec Petrovany
Stavebný úrad
So sídlom Hlavná 73,
Prot. č.: SÚ/443/2019-Su

080 01 Prešov
V Prešove dňa: 10.07.2019

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na
líniovú inžinierskú stavbu:

„PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“
Navrhovateľ:
adresa:

Orange Slovensko, a.s. v zastúpení M-TEL, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava, Južná trieda 74, 040 01
Košice

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 07.12.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
líniovej inžinierskej
stavby:

„PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“

v katastrálnom území:
na pozemku parc. č.

Petrovany
KN-E 515/17 (LV 592), KN-E 1784 (LV 2182), KN-E 1797/1 (LV
2182), 509/4 (LV 167), KN-E 1795 (LV 2182), KN-E 515/101
(LV 231), KN-E 515/301 (LV 2018). KN-C 1951/30 (LV 2018),
KN-C 1951/39 (LV 2166), KN-E 515/98 (LV 844), KN-E 514/1
(LV 2009), KN-E 515/187 (LV2178), KN-E 515/88 (LV 1270),
KN-E 1780/1 (LV2182), KN-E 515/283 (LV811), KN-E 515/280
(LV 536), KN-E 515/279 (LV 2755), KN-E 515/276 (LV 635),
KN-E 515/275 (LV 1373), KN-E 515/272 (LV 1544), KN-E
515/271 (LV 1407), KN_E 1779/1 (LV 2182), KN-E 515/70 (LV
1407), KN-C 1986/71 (LV 1076) , KN-C 1986/70 (LV 1076), KNC 1986/69 (LV 1076), KN-C 1986/68 (LV 1076), KN-C 1986/67
(LV 1076),KN-C 1986/66 (LV 1076), KN-C 1986/65 (LV 1076),
KN-C1 986/10 (LV 2509), KN-C 1986/64 (LV 1076),KN-E
515/49 (LV 2152), KN-C 1986/63 (LV 1076),KN-C 1986/62 (LV
1076), KN-C 1986/61 (LV 1076),KN-C 1986/60 (LV 1076), KN-E
505/106 (LV 2520), KN-E 515/107 (LV 2341), KN-E 1778 (LV
2182), KN-C 2043/60 (LV 2006), KN-C 2043/3 (LV 1554), KN-E
1777 (LV 2182), KN-C 2038/1 (LV 2006), KN-C 2041/2 (LV
2006), KN-C 2033/1 (LV 2006), KN-C 2038/4 (LV 1996), KN-C
2038/5 (LV 2006), KN-C 2005/1 (LV 2006).

Záborské
KN-C 1584 (LV 1399), KN-C 1375 (LV 1208), KN-C 1374 (LV
1208), KN-C 1576 LV(335), KN-C 1429 (LV 721), KN-C 1421/1
(LV 721), KN-C 1425/1 (LV 721), 1427/49 (LV 721)

Obec Petrovany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 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
„PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“
Líniová inžinierska stavba „PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“ sa bude realizovať
na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-E 515/17 (LV 592), KN-E 1784 (LV
2182), KN-E 1797/1 (LV 2182), 509/4 (LV 167), KN-E 1795 (LV 2182), KN-E 515/101 (LV
231), KN-E 515/301 (LV 2018). KN-C 1951/30 (LV 2018), KN-C 1951/39 (LV 2166), KN-E
515/98 (LV 844), KN-E 514/1 (LV 2009), KN-E 515/187 (LV2178), KN-E 515/88 (LV 1270),
KN-E 1780/1 (LV2182), KN-E 515/283 (LV811), KN-E 515/280 (LV 536), KN-E 515/279 (LV
2755), KN-E 515/276 (LV 635), KN-E 515/275 (LV 1373), KN-E 515/272 (LV 1544), KN-E
515/271 (LV 1407), KN_E 1779/1 (LV 2182), KN-E 515/70 (LV 1407), KN-C 1986/71 (LV
1076) , KN-C 1986/70 (LV 1076), KN-C 1986/69 (LV 1076), KN-C 1986/68 (LV 1076), KN-C
1986/67 (LV 1076),KN-C 1986/66 (LV 1076), KN-C 1986/65 (LV 1076),KN-C1 986/10 (LV
2509), KN-C 1986/64 (LV 1076),KN-E 515/49 (LV 2152), KN-C 1986/63 (LV 1076),KN-C
1986/62 (LV 1076), KN-C 1986/61 (LV 1076),KN-C 1986/60 (LV 1076), KN-E 505/106 (LV
2520), KN-E 515/107 (LV 2341), KN-E 1778 (LV 2182), KN-C 2043/60 (LV 2006), KN-C
2043/3 (LV 1554), KN-E 1777 (LV 2182), KN-C 2038/1 (LV 2006), KN-C 2041/2 (LV 2006),
KN-C 2033/1 (LV 2006), KN-C 2038/4 (LV 1996), KN-C 2038/5 (LV 2006), KN-C 2005/1 (LV
2006) k.ú. Petrovany a KN-C 1584 (LV 1399), KN-C 1375 (LV 1208), KN-C 1374 (LV 1208),
KN-C 1576 LV(335), KN-C 1429 (LV 721), KN-C 1421/1 (LV 721), KN-C 1425/1 (LV 721),
1427/49 (LV 721) k.ú. Záborské.
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Petrovany a Záborské, ako je zakreslené v situačnom
výkrese v mierke M=1:1000 ktorý vypracoval Ing. T.Bradáč a je súčasťou dokumentácie pre
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Trasa pre optické pripojenie, inžinierska líniová stavba (ďalej len stavba)
„PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“ je umiestnená v extraviláne obce
Petrovany a Záborské. Navrhovaná trasa začína v zemnej šachte S1 na existujúcej trase RFO024-KE/PO, z ktorej vedie smerom k diaľnici č. D1, ktorú križuje riadeným pretlakom. Po
prechode popod diaľnicu trasa pokračuje severne až na koniec katastrálneho územia Petrovany,
kde odbočí západne a križuje riadeným pretlakom cestu III. triedy č. 3445 a pokračuje rovnakým
smerom až k objektu so sajtom 1063KO, ktorý napája. Trasa pokračuje v zeleni až ku vstupu do
priemyselného areálu Industrial Park Petrovany. Z tejto trasy je plánované jedno vybočenie na
sever popod komunikáciu III. triedy č. 3446, popri miestnej komunikácií, kde trasa prechádza do
katastrálneho územia Záborské pre napojenie priemyselného areálu Interhouse Vranuch.

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 ustanovujú
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.
3.
Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí.
4.
Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
5.
Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch
verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu.
6.
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.
7.
Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
8.
Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné
náklady.
9.
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.
10.
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. Stavebník ohlási začiatok
zemných prác v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
11.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní
pred začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej
zelene.
12.
Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy
pôdy a získanú ornicu rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 m2
navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 837010
o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov
existujúcej vzrastlej zelene.
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.
15. Stavebník je povinný ohlásiť začiatok stavebných prác min. 3 pracovné dni pred začatím
stavebných prác príslušnému stavebnému úradu, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Osobitné podmienky
1. OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP OUPO-odbor odpadové hospodárstvo (č.OU-PO-OSZP3-2018/26896-02 z 20.6.2018) určil:
1. realizovať činnosť z apodmienky dodržania § 12 ods.2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadech
a o zmene a doplnení niektorých zákonic v znení neskorších predpisov, teda za
podmienky vytvorenia vhodných opatrení na znížení rizika ohrozenia kvality ovzdušia a
pôdy, obťažovania okoli ahlukom a zamedzeniu iným nepriaznivým vplyvom na krajinu
2. so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 77
zákona 79/2015 Z.z. o odpadech,
3. s odpadmi z obalov (skupina 15) nakladať v súlade s § 58 zákona č.79/2015 Z.z. o
odpadech a odovzdať ich osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia
na zhodnocovanie odpadov z obalov
4. ak priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o
odbere a spracovaní odpadov s oprávněnou organizáciou
5. odpady musia byť zhromaždené tak, aaby bolo zabránené ich únikom do okolia,
odcudzeniu, alebo inému znehodnoteniu.
2. Dodržať podmienky OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP OU-PO-odbor ochrana prírody a krajiny uvedené v stanovisku č. POOSZP3-2018/026865-02 zo dňa 25.6.2018:
3. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu SR č. KPUPO-2018/12130-03/50319/UI
z 25.júna 2018.
4. Dodržať podmienky Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií Prešov,
uvedené v stanovisku č. č.OU-PO-OCDPK-2019/004862-002 zo dňa 15.3.2019.
5. Dodržať podmienky Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií Prešov,
uvedené v záväznom stanovisku k povoleniu výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme
cesty III/3445 a III/3446 č. č.OU-PO-OCDPK-2019/015577-003 zo dňa 14.3.2019
6. Dodržať podmienky KR Policajného zboru SR Dopr. inšpektorátu uvedené v stanovisku č.
KRPZ-PO-KDI-11-003/2019 z 08.01.2019.
7. Dodržať podmienky Ministerstva vnútra SR Prezídium policajného zboru , odbor dopravnej
polície uvedené s stanovisku č.PPZ-0DP2-2019/10227-015 z 30.01.2019
8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a PK určilo :
Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania DaR v predmetnom úseku je viazané na
dodržanie nasledovných podmienok:
1. Akcia bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“)
„Priemyselný park Záborské – 1063KO“ vypracovanej Ing. Bradáčom v novembri 2018 a
podmienok uvedených v technickej správe.
2. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a
predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a.s..
3. Spoločnosť zodpovedná za výkon činnosti: M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040
01 Košice, kontaktná osoba: p. Hažlinský, tel.: +421 905 170 460.
4. Žiadateľ si pred samotným výkonom činnosti preverí u správcu pozemnej komunikácie
aktuálny plán prác a opráv v predmetnom úseku DaR a skoordinuje svoju činnosť tak, aby
nedošlo k ich vzájomnej termínovej kolízii.
5. Žiadateľ svojou činnosťou počas akcie nesmie priamo alebo nepriamo ohroziť premávku
na DaR. Ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená
premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti
pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. uzávierka
DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).

6. Investor zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil účastníkov
cestnej premávky na diaľnici D1. Riadený pretlak popod diaľnicu bude realizovaný mimo
cestného telesa pozemku, t. j. vo vzdialenosti min. 1 m od päty svahu násypu.
7. Investor bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS, a.s., ako aj cudzie,
zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný vytýčiť pred
zahájením prác.
8. Žiadateľ oznámi minimálne 30 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej
ukončenie na kontakty: - patrik.bil@minv.sk - zuzana.mackovicova@mindop.sk, - NDS, a.s.
- Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov (ďalej len „SSÚD“), Petrovany 500, 082 53
Prešov, riaditeľ strediska Ing. Štefan Dióssy, tel.: +421 903 406 360 a bude sa riadiť jeho
pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD, pričom v predmetnom
oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú
rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
9. Žiadateľ počas výkonu činnosti zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu DaR a jej súčastí. V
prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne
odstrániť na vlastné náklady a poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultuje spôsob a
postup pri odstránení škody.
10. Všetci pracovníci, ktorí budú vykonávať práce na DaR, budú dodržiavať ustanovenia §
58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4
vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, ako aj predpisy o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, budú dbať na zachovanie bezpečnosti cestnej
premávky v súvislosti s ich činnosťou a absolvujú školenie BOZP za účasti zodpovedného
pracovníka na SSÚD.
11. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do
pôvodného stavu.
12. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. – oddeleniu preberania investícií a
majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x tlačenej a
2x v digitálnej forme DGN.
13. Žiadateľ zodpovedá za povinnosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky ustanovených
v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
14. KDI KR PZ si zároveň vyhradzujú právo na zmenu stanoviska a stanovenie dodatočných
podmienok za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v
prípade verejného záujmu.
15. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem
stanovené podmienky doplniť, zmeniť alebo zrušiť.
9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a PK (č.
08216/2019/SCDPK/10580 zo dňa 06.02.2019) určilo:
Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR
žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:
1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD)“ k
akcii vypracovanej Ing. Bradáčom z novembra 2018.
2. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a
predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s..
3. Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť M-TEL s.r.o., Južná trieda
74, 040 01 Košice, Ing. Hažlinský, tel.: +421 905 170 460
4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená
premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti
pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne

užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
na DaR).
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byt’ za
žiadnych okolností ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
6. Manipulačná stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
7. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe nebudú umiestnené reklamné, propagačné a
informačné zariadenia.
8. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie,
zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
9. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo
účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
10. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do
pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
11. Žiadateľ oznámi minimálne 30 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej
ukončenie na kontakty: - stanislav.marunak@minv.sk, - NDS, a. s., Stredisko správy a
údržby diaľnic 11 Prešov (ďalej len „SSÚD“), riaditeľ Ing. Štefan Dióssy, tel.: +421 903 406
360 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD, zuzana.mackovicova@mindop.sk, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a
telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade,
ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj
v prípade verejného záujmu.
12. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a
jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne
prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
13. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. – oddeleniu preberania investícií a
majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x tlačenej a
2x v digitálnej forme DGN.
14. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný
záujem.
15. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky
zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný
záujem.
16. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej
budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie
vydané po celú dobu jej užívania.
10. NDS a.s. (č. 4497/115289/40603/2018, zo dňa 12.12.2018) určil:
1. V zmysle zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v neskorších predpisov, je investor povinný požiadať o udelenie výnimky zo zákazu
činnosti diaľnice D1 v staničení od cca 407,140 km po staničenie cca 408,140 príslušný
cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (
MDV SR) pred vydaním územného rozhodnutia.
2. V prípade zmeny PD, resp.doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených
záujmov je investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že
bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
3. Investor zabezpečí realizáci prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil účastníkov
cestnej premávky na diaľnici D1. Riadený pretlak popod diaľnicu bude realizovaný mimo
cestného telesa pozemku t.j.vo vzdialenosti min.1m od päty svahu násypu.

4. Začiatok a ukončenie prác investor oznámi NDS, Stredisku správy a údržby dialnic 11
Prešov, riaditeľovi Ing. Štefanovi Dióssymu na tel č.0903 406 360 a bude sa riadiť jeho
pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 11.
5. Všetci pracovníci, ktorí budú stavebné práce realizovať, budú dodržiavať ustanovenia
o beypečnosti práce a ochrane zdravia pri práci a aobsolvujú školenie BOZP za účasti
zodpovedného pracovníka na Stredisku správy a údržby diaľnic 11 Prešov.
6. Investor bude ršpektovať všetky inžinierske siete v majetku DS akoaj cudzie, zabudované
v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
7. Po ukončení prác investor zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté výstavbou boli vrátené
do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia.
8. Počas realizácie nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčasti. Ak vznikne škoda
na majetku NDS, túto skutočnosť je investor povinný bezodkladne oznámiť Stredisku
správy a údržby diaľnic 11 Prešov a zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné
náklady.
9. Po ukončení prác investor odovzdá NDS – oddeleniu majetkovej správy projekt
skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme.
11. Správa a údržba ciest PSK. (SUCPSK –PO/1255/4274/2018-021 z 17.12.2018) určil:
- aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK
oblasť Prešov (Ing. Muľ Peter 0915 963 373) na preberacie konanie za účelom
zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác, Na preberacom konaní po ukončení prác
stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizašného zamerania optickej siete
s určením polohopisnej a výškopisnej polohy.
- Aby nebola uvedená cesta nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch
znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom
- O zvláštne užívanie ciest III/3445 a III/3446 , ako aj výnimku z ochranného pásma (v
prípade umiestnenia optických káblov do ochranného pásma dotknutej cesty) a realizáciu
stavebných prácna tejto ceste je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán,
ktorým je Okresný úrad Prešov , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
12. VSD, a.s. (č. 13654/2018, zo dňa 18.08.2018) určil:
1.
upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových
podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35 kV) , VVN (do 110 kV) rozvody,
rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
2.
zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov
3.
upozornenie na ochranné pásma v zmysle par. 43 zákona 251/2012 Z.z.
4.
Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blískosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
5.
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
a., od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v v súvislých lesných priesekoch 7m
2.pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m
3.pre zavesené káblové vedenie 1m
b., od 35 kV do 110 kV vrátane 15m
4. v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a.,zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b., vysádzať, pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 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
5.vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 5m od
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty
pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
6. 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 4m 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 budu.
V prípade zemných rpác 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.
13. SPP – Distribúcia , a.s. (č. TD/NS/0550//2018/Uh, zo dňa 18.07.2018) určil:
1.
Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPPdistribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.sppdistribucia.sk
2.
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania
nepresiahne 1 hodinu.
3.
Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šalka, tel. č. 055/242 55 09)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4.
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
5.
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6.
Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 3050 až
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia
strojových mechanizmov.
7.
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
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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.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
Stavebník nesmie 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 inžinierskych 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.
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až
150 000,-€.
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 702 02.
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
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 ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

14. Slovak Telekom, a.s. (č. 6611815918, zo dňa 4.06.2018) určil:
1.
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.
2.
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 bodu
3.
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:
Danka
Chovanová,
danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551
4.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
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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 § 68 zákona č. 351/2011Z.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.

15. SITEL, s.r.o ( 94/2018/PO, zo dňa 22.05.2018) určil:
1.
V mieste pripojenie sa nachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr a optických káblov
spoločnosti SITEL, s.r.o.
2.
Pred začatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL, s.r.o. túto
telekomunikačnú trasu vytýčiť a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej
ochrany.
3.
Súhlasíme s výstavbou optického pripojenia v zmysle Technickej správy v ochrannom
pásme a v miestach súbehu a križovania ppodzemných telekomunikačných vedení nie
je možné použiť technológiu mikrotunelovania, v týchto miestach vykonávať výlučne
ručný výkop vo vzdialenosti 1,5 m na obe strany telekomunikačnej trasy. Pred
zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL, s.r.o. na obhliadku.

4.
5.

Za akékoľvek porušenie vedení v telekomunikačnej trase v správe spoločnosti SITEL,
s.r.o. je zodpovedný stavebník.
Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá informácia o aktuálnych existujúcich
PTZ v rozsahu ním vyznačeného územia v situácii SITEL, s.r.o.. Za správnosť
zaslaných pokladov ku žiadosti o vyjadrenie je v plnom rozsahu zodpovedný žiadateľ.

16. UPC Broadband Slovakia s.r.o. (661/2018, zo dňa 21.5.2018) určil:
1.
pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a
zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 04001
Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne
5 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto
vyjadrenie,
2.
bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona Č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
3.
preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadeni pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbtace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej
polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
4.
preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
5.
v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k
ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0903 253 867 Ing. Rímsky,
6.
odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou
7.
v prípade. ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC
boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred
záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať
triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie
markermi.
8.
zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
9.
dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
10.
žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
11.
bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti
UPC na tel. čisle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho káblaje
nutné vymeniť celý úsek medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami
17. Dodržať podmienky spoločnosti VVS, a.s. uvedené v stanovisku č.45227/2018 z 18.6.2018
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.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

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:
Navrhovateľ – Orange Slovensko, a.s. v zastúpení M-TEL, s.r.o. podal návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE 1063KO“ na pozemku - líniová inžinierska stavba kat. úz. Petrovany a Záborské.
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov
a organizácií.
Obec Petrovany – stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 10.1.2019
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej
správy a dňa 05.02.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo
oznámene verejnou vyhláškou v obci Petrovany a Záborské.
Podľa platného Územného plánu obce Petrovany je plánovaná stavba „PRIEMYSELNY
PARK ZABORSKE - 1063KO“ v súlade s územným plánom obce Petrovany a Záborské.
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: OÚ Prešov – Odbor
krízového riadenia, Ministerstvo Obrany SR, Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory
Prešov, Slovanet,a.s., Telefonica Slovakia, s.r.o., Towercom, a.s., Obec Petrovany, Obec
Záborské, KOPAeng, s.r.o., Swan s.r.o.,, ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú
zahrnuté do podmienkovej časti rozhodnutia. Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov
konania.
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 59 písmena a) sumou
vo výške 100 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku prevodom z účtu v
prospech obce Petrovany, IBAN SK93 0200 0000 0000 0392 3572 , zo dňa 15.02.2019.
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
Petrovany a Záborské, 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:
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Petrovany a Záborské a zverejnená na internete – elektronickej tabuli obce Petrovany a
Záborské.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní podať na obec Petrovany, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Ján Lenko
Starosta obce

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: „PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“,bola vyvesená na úradnej tabuli obce
Petrovany.
dňa .....................................................
..........................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: „PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“, bola zvesená z úradnej tabule obce
Petrovany..
dňa .....................................................
..........................................................
Pečiatka a podpis

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: „PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“,bola vyvesená na úradnej tabuli obce
Záborské.
dňa .....................................................
..........................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: „PRIEMYSELNY PARK ZABORSKE - 1063KO“, bola zvesená z úradnej tabule obce Záborské.
.
dňa .....................................................
..........................................................
Pečiatka a podpis

