OBEC PAVLOVCE NAD UHOM,špeciálny stavebný úrad,
Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce
Č.j. D2016/215/ŠpSÚ/SP

Pavlovce nad Uhom 04.11.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Obec Pavlovce nad Uhom, v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, ako príslušný
správny orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení zmien a doplnení, príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej
dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods.2, cestný správny orgán podľa § 3 ods.2
a špeciálny stavebný úrad podľa § 3a) ods.4 zákona č.534/2003 Z.z. o organizácii štátnej
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii, zákona č.135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 120 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa §
66, § 120 a § 140 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení zmien a doplnení, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, § 16 ods.1 a 4
zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 46 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní, vo veci žiadosti, stavebníka Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné
námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO 00325589 o stavebné povolenie stavby
takto:

povoľuje
stavebníkovi: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad
Uhom, IČO 00325589
na stavbu: Návrh a rekonštrukcia chodníkov ul. Kapušianska, Pavlovce nad Uhom,
druh stavby: líniová stavba
účel stavby: situovanie chodníkov, zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov a plynulosti
dopravy v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Stavba sa povoľuje za týchto záväzných podmienok.
1. Stavba bude uskutočnená v súlade s overeným projektom stavby, ktorý je
súčasťou tohto rozhodnutia a stavebného povolenia. Projektant stavby: Ing. Michal
Miľák, Lúčna 1 , 071 01 Michalovce, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.
2716*A2., zodpovedá podľa § 46 ods.1 stavebného zákona za správnosť a úplnosť
vypracovanej dokumentácie a aj za jej realizovateľnosť. Prípadné zmeny nemožno
urobiť bez povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavba sa umiestňuje v súlade s územným rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré
vydal stavebný úrad - Obec Stretava pod č.j.703/2016/UR zo dňa 12.08.2016,
právoplatné a vykonateľné dňom 19.09.2016.
Umiestnenie stavby podľa územného rozhodnutia je na pozemkoch parc.č. KN-C
1668/3 (KN-E 969/324), parc.č. KN-C 1668/3 (KN-E 969/730, 969/731, 969/732,
969/733, 969/734, 969/735, 969/572 ), parc.č. KN-C 132/1 v k.ú. Pavlovce nad
Uhom polohovo tak, ako je zakreslená vo výkrese č 3 situácia, M=1:500, ktorá je

strana 2 k č.j. D2016/215/ŠpSÚ/SP
súčasťou projektu, ktorého spracovateľom je Ing. Michal Miľák, autorizovaný
stavebný inžinier reg. č. 2716*A2.
3. Stavebník podľa § 75 ods.1 stavebného zákona zabezpečí v súlade vydaným
územným rozhodnutím vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení, ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia,
požiarnej ochrany, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.
5. Uskutočňovanie stavby sa bude vykonávať dodávateľsky. Stavebník zabezpečí, že
stavbu bude uskutočňovať len osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác a
vedenie stavby v zmysle § 44 ods.1 stavebného zákona, ktorá musí zabezpečiť
komplexnosť stavby, dodržať príslušné technické predpisy a normy za účelom
zabezpečenia základných požiadaviek na stavby v zmysle § 43d) a všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu podľa § 43e) stavebného zákona.
6. Stavebník podľa § 62 ods.1 písm.d) stavebného zákona oznámi špeciálnemu
stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania údaje zhotoviteľa
stavby v súlade s ustanovením § 66 ods.3 písm.h) stavebného zákona.
7. Stavba bude dokončená najneskôr v lehote 12/2018.
8. Pred začatím stavby stavebník požiada správcov podzemných verejných sieti o ich
presné vytýčenie a zaistí ich ochranu.
9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa
osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade s §
43f) stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona oznámiť
špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
11. Stavenisko stavby musí spĺňať požiadavky § 43i) stavebného zákona.
12. Škody spôsobené organizáciám alebo súkromným osobám pri vykonávaní
stavebných prác a prác súvisiacich s osadzovaním dopravného značenia je
stavebník povinný nahradiť v zmysle platných predpisov.
13. Požiadavky na urbanistické, architektonické a komplexné riešenie stavby.
Stavba je členená na tri stavebné objekty:
Objekt SO 01 rieši rekonštrukciu chodníka medzi ulicami Lipovou a Agátovou
pozdĺž ulice Kapušianskej. Začiatok úseku je na ulici Lipovej, koniec úseku je na
ulici Agátovej. Celková plocha riešeného chodníka je 256,47m2. Trasa chodníka je
vedená vedľa existujúceho oplotenia v trase pôvodného dláždeného chodníka.
Objekt SO 02 rieši návrh chodníka od domu číslo 701 po dom číslo 707, pozdĺž
ulice Kapušianskej. Začiatok úseku je na ulici Agátovej pri dome č.701, koniec
úseku je pri dome č.707. Celková plocha riešeného chodníka je 165,25 m2. Trasa
chodníka je vedená vedľa existujúceho oplotenia v trase pôvodného dláždeného
chodníka.
Objekt SO 03 rieši návrh chodníka od domu číslo 960 po dom číslo 717, pozdĺž
ulice Kapušianskej. Začiatok úseku je na ulici Smrekovej pri dome č.960, koniec
úseku je pri dome č.717 na ulici Kapušianskej. Celková plocha riešeného chodníka
je 306,05 m2. Trasa chodníka je vedená vedľa existujúceho oplotenia v trase
pôvodného dláždeného chodníka.
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Technické parametre:
Celková plocha chodníkov: 727,72 m2
Dĺžka obrubníkov: 1135,0 m.
Konštrukcia komunikácie pešej
- zámková dlažba ..............................
- piesok /fr. 4-8 mm/ ........................
- podkladný betón B20.......................
- jestv. štrkopiesok .............................
Spolu:

hr. 60 mm
hr. 40 mm
hr.150 mm
hr.150 mm
400 mm

Konštrukcia vstupov do dvorov
- zámková dlažba .............................. hr. 80mm
- štkopiesok /fr. 4-8 mm/ ...................
hr. 40mm
- podkladný betón B20......................... hr. 150mm
- štrkopiesok ŠP ................................. hr. 150mm
- zhutnená pláň (100% PS resp. ID=0,80)
Spolu:
420mm
Lemovanie chodníkov sa prevedie betónovým obrubníkom ABO rozmeru
100x50x20, uloženým do betónového lôžka a bočnej opory bez prevýšenia .Priečny
sklon chodníka je jednostranný 2,0 %. Niveleta rekonštruovaných chodníkov bude
sledovať výškovú úroveň jestvujúcej dopravnej plochy, so zreteľom na vstupy k
rodinným domom a vo vzťahu k jestvujúcemu terénu.
Odvodnenie
Povrchové vody z chodníka budú odvedené priečnym a pozdĺžnym sklonom
konštrukcie k okraju chodníka, s následným vsakovaním do okolitej zelene resp. do
existujúcich odvodňovacích priekop.
Napojenie stavby na inžinierske siete.
stavba nevyžaduje napojenie na jestvujúcu verejnú elektrickú, vodovodnú, plynovú
a kanalizačnú sieť.
14. Stavebník a zhotoviteľ stavby uskutočňujúci stavbu sú podľa § 100 stavebného
zákona povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným
znalcom vstupovať na stavenisko a stavby, nazerať do dokumentácie stavby,
utvárať predpoklady pre výkon dohľadu a bezodkladne ohlásiť špeciálnemu
stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť stavby, životy a
zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
15. Stavebník a zhotoviteľ stavby musí pri uskutočňovaní stavby vykonať také
opatrenia, aby výstavbou neohrozil susedné stavby alebo pozemky. Výškové
osadenie stavebných objektov prevedie zhotoviteľ stavby tak, aby nedošlo počas
výstavby ani v budúcnosti ku škodám a obmedzeniam na susedných stavbách a
pozemkoch. Po ukončení stavebných prác narušený terén bude uvedený vhodným
spôsobom do pôvodného stavu.
16. Dokončenú stavbu možno podľa § 76 stavebného zákona užívať len na základe
kolaudačného rozhodnutia.
17. Stavebník v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona podá písomný návrh
na kolaudáciu stavby na špeciálny stavebný úrad. Ku kolaudácii stavby stavebník
doloží doklady o overení vhodných stavebných vlastností výrobkov v zmysle
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zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších prepisov,
doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, zápis zhotoviteľa z preberacieho
konania stavby.
18. Špeciálny stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade verejného záujmu
ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.
19. Stavebník zabezpečí splnenie podmienok z vyjadrení a stanovísk :
 OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP(ochrana vodných pomerov), Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2016/007839-2 zo dňa
27.05.2016 – súhlasné stanovisko za nasledujúcich podmienok :
◦ Pri realizácií stavebných prác budú vykonané maximálne bezpečnostné
opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových
vôd.
◦ Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné
rozsah a spôsob ochrany prejednať s prevádzkovateľmi verejných inžinierských
sietí, ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému vytýčeniu.
 OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP(odpadové hospodárstvo), Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2016/07462-2 zo dňa
18.05.2016 – súhlasné stanovisko za nasledujúcich podmienok :
▪
So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude
nakladať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
▪
Investor je povinný zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len
osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a najneskôr do kolaudácie
tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 2-3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
▪
Investor a dodávateľ sú povinný zabezpečiť, aby na stavenisku a okolitých
pozemkoch nezostali po ukončení prác odpady z predmetnej stavby.
▪
Investor zabezpečí, aby voľne ponechané odpady nájdené v rámci stavby boli
odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 OÚ Michalovce,odbor CDaPK, Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce –
vyjadrenie č.OU-MI-OCDPK-2016/007738-02 zo dňa 23.06.2016 – súhlasné
stanovisko za nasledujúcich podmienok :
◦ Stavebník je povinný pred realizáciou prác požiadať Okresný úrad Michalovce
o zvláštne užívanie cesty, o určenie dočasného dopravného značenia
a o čiastočnú uzávierku cesty II/555 v obci Pavlovce nad Uhom.
◦ Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty
II/555 a III/3774(staré označenie cesty III/555004) v obci Pavlovce nad Uhom
a k poškodzovaniu jej súčastí.
◦ Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní povolených úprav príslušné
slovenské technické normy.
◦ Počas realizácie stavebných úprav sa musia dodržať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti prácea technických zariadení a musí sa dbať na ochranu zdravia
a osôb na stavenisku.
◦ Pred začiatkom zemných prác musí dať zhotoviteľ bezpodmienečne vytýči
polohové a výškové trasy podzemných vedení.
 SC KSK, stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce – vyjadrenie
č.IU-2016/1797-6351 zo dňa 11.07.2016 – súhlasné stanovisko za nasledujúcich
podmienok :
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Rekonštrukciou chodníkov v priľahlej ploche cestnej komunikácie II/555
rešpektovať ustanovenia cestného zákona 135/1961 Z.z. v platnom znení
a platných STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.
◦ Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhľade na ceste.
◦ Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne označiť
a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
◦ Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to , aby nebola
porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
◦ Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telesa cesty, každé
znečistenie vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ stavby na
vlastné náklady.
◦ Po skončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane
cestného príslušenstva. Zabezpečiť prietočnosť cestnej priekopy pozdĺž celej
dĺžky rekonštrukcie chodníkov v intraviláne obce Pavlovce na d Uhom.
◦ Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom
telese a za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.
◦ V prípade poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu
cesty na vlastné náklady, na základe PD stavby spracovanej oprávnenou
osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie.
◦ Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť
oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail:
michal.kral@scksk.sk alebo telefonicky č.t. +421 917 611 170)
◦ Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Michalovce, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán
, o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku
a o určenie použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po
predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.
 OR PZ, ODI Michalovce, okresný dopravný inšpektorát, J Hollého 46, 071 01
Michalovce č. ORPZ-MI-ODII-24-110/2016 zo dňa 11.07.2016 – záväzne súhlasí
po splnení podmienok :
◦ Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo pripomienok pri zmenách
v projektovej dokumentácií.
◦ Predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu dočasného dopravného
značenia v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste II/555.
 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice – vyjadrenie č.
190/SuM/2016 – podľa vyjadrenia nedôjde k styku s podzemnými el.vedeniami
v správe a majetku VSD, a.s. Košice. Je však možný výskyt podzemných
odberných el.zariadení pre rodinné domy, resp. iné objekty, ktoré nie sú majetkom
VSD, a.s., ich priebeh nie je evidovaný.
◦ Výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení prevádzať ručne, bez použitia
mechanizmov.
◦ V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola
porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená
uzemňovacia sústava elektrického vedenia
 VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce – vyjadrenie
č. 62765/2016/O – súhlasne stanovisko pri zohľadnení pripomienok:
▪ Pri realizácií predmetnej stavby žiadame dodržať ochranné pásmo verejného
vodovodu a kanalizácie v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. – 1,5 m od
okraja potrubia na každú stranu.
◦
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Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom
predstihu u VVS, a.s., závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie v teréne. (Kontaktná osoba : Marcel Čižmár, č.t.
056/6810501, e-mail : Marcel.Cizmar@vodarne.eu)
◦ V prípade , že pri stavbe dôjde k odkrytiu verejného vodovodu, príp.
kanalizácie, alebo k prácam v ich blízkosti, je povinnosťou investora zabezpečiť
prítomnosť zodpovedného zástupcu VVS a.s., závod Michalovce, čo musí byť
zaznamenané aj v stavebnom denníku.
◦ Stavbu žiadame zrealizovať tak, aby z chodníkov nedošlo k stekaniu
povrchových vôd (cez kanalizačné poklopy) do verejnej kanalizácie.
◦ Žiadame rešpektovať existujúce armatúry na vodohospodárskom dieleverejnom vodovode a kanalizácií (poklopy zasúvadiel, hydranty, poklopy
vodovodných a kanalizačných šácht, objekty kanalizačných prečerpávacích
staníc) a tieto upraviť do nivelety rekonštruovaných chodníkov (zákon č.
442/2002 Z.z. § 19 ods. 6, § 27 ods. 4)
◦ Dažďové vody z povrchového odtoku nesmú byť zaústené do verejnej
kanalizácie.
◦ V prípade vzniku poruchy pri realizácií stavby na existujúcom vodovodnom,
resp. kanalizačnom potrubí, vrátane prípojok, bude zvýšené náklady na ich
opravu a uvedenie do pôvodného stavu znášať investor stavby.
◦ Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrcho
v miestach trás verejného vodovodu, resp. kanalizácie, VVS a.s., závod
Michalovce si vyhradzuje právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom
zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného
vodovodu, resp. kanalizácie, vrátane prípojok. Náklady spojené s následným
uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať
investor stavby.
◦ Po dokončené prác žiadame doložiť na VVS a.s., závod Michalovce
porealizačné zameranie v digitálnej forme (MICROSTATION.DGN)
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6611613168
zo dňa 17.05.2016 – podľa vyjadrenia dôjde k styku so sieťami elektronických
komunikácií spoločnosti. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné :
 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.
 Zákaz zriaďovať skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch .
 V prípade nachádzajúcej sa nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo
vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné
zo strany investora zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Platia i všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú súčasťou vyjadrenia.
Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie
č.DPPRke/2523/Uh zo dňa 02.06.2016 – súhlasné stanovisko za dodržania
podmienok :
◦ Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky.
◦
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V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.
Stanoviská dotknutých orgánov a obce boli súhlasné, ich požiadavky sú zahrnuté v
podmienkach tohto rozhodnutia.
Špeciálny stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája v súlade s § 67 ods.1
stavebného zákona overený projekt stavby.

ODÔVODNENIE
Stavebník Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad
Uhom podal špeciálnemu stavebnému úradu dňa 05.09.2016 žiadosť o stavebné
povolenie stavby „Návrh a rekonštrukcia chodníkov ul. Kapušianska, Pavlovce nad
Uhom“ – líniová stavba
K žiadosti o povolenie stavby stavebník doložil:
a) projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v rozsahu textová a výkresová časť.
b) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy:

OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP(zakon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na žp), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č.OU-MIOSZP-2016/007350-2 zo dňa 15.05.2016

OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP(ochrana vodných pomerov), Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2016/007839-2 zo dňa
27.05.2016

OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP(ochrana prírody a krajiny), Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2016/007355-2 zo dňa
18.05.2016

OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP(odpadové hospodárstvo), Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2016/07462-2 zo dňa
18.05.2016

OÚ Michalovce,odbor CDaPK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce –
vyjadrenie č.OU-MI-OCDPK-2016/007738-02 zo dňa 23.06.2016

SC KSK, stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce – vyjadrenie
č.IU-2016/1797-6351 zo dňa 11.07.2016

OR PZ, ODI Michalovce, okresný dopravný inšpektorát, J Hollého 46, 071 01
Michalovce č. ORPZ-MI-ODII-24-110/2016 zo dňa 11.07.2016

Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie
č.DPPRke/2523/Uh zo dňa 02.06.2016

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice – vyjadrenie č.
190/SuM/2016VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01
Michalovce – vyjadrenie č. 62765/2016/O

Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6611613168
zo dňa 17.05.2016

Orange Slovensko a.s., Pri Hati 1, 040 01 Košice č. KE-0940/2016 zo dňa
24.05.2016

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – vyjadrenie zo dňa
17.05.2016

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia č. 703/2016/UR zo
dňa 12.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.09.2016 a ktoré vydala Obec
Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín.
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Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámením č.j. D2016/215/ŠpSÚ/OZN
zo dňa 06.09.2016 oznámil v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom
a v súlade s § 61 ods.4 stavebného zákona upovedomil verejnou vyhláškou účastníkov
konania, že podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov, že dňa 05.09.2016 začalo stavebné konanie o povolenie
stavby. Ďalej oznámil, že upúšťa v zmysle ustanovenia § 61 ods.2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania nakoľko sú stavebnému úradu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie
navrhovanej stavby. Určil a upozornil účastníkov stavebného konania, že podľa § 61 ods.3
stavebného zákona môžu svoje námietky k návrhu uplatniť na stavebnom úrade
najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané
námietky neprihliadne. Dotknuté orgány v súlade s § 61 ods.6 stavebného zákona sú
povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu svoje námietky uplatniť
účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe neoznámi predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí. Zároveň účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil miesto kde a čas,
v ktorom môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť.
Územné rozhodnutie na túto stavbu bolo vydané Obcou Stretava, Stretava 12, 072
13 Palín pod. č.j. 703/2016/UR dňa 12.08.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa
19.09.2016.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú
žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2
stavebného zákona, v spojení s ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie
sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy
účastníkov konania. Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného
plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky dospel k
záveru, že stavba nie je v rozpore so schváleným ÚPN SÚ Obce Pavlovce nad Uhom –
Zmeny a doplnky, ani s týmito záujmami. Potvrdili to i súhlasné stanoviska dotknutých
orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky. Stanoviská dotknutých orgánov boli
súhlasné, ich požiadavky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy
príslušné ustanovenie stavebného zákona, najmä ustanovenie § 60 a násl., vyhlášky
č.453/2000 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj
všetky ďalšie súvisiace predpisy a technické normy. Keďže stavebník splnil požiadavky a
podmienky vydania stavebného povolenia, špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stratí platnosť, ak sa so
stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Správny poplatok sa podľa § 4 ods.1 písm.a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch, v znení zmien a doplnení, nevyrubuje.
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Toto Stavebné povolenie je podľa § 69 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a
bude v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Pavlovce nad Uhom a na internetovej
stránke obce www.pavlovce.sk v sekcií Úradná tabuľa. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 ods.1,2 zákona č. 71/1976 Zb. o
správnom konaní, v znení zmien a doplnení, odvolať na Okresný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie Michalovce. Odvolanie treba podať na Obec Pavlovce nad Uhom
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. V súlade s ustanovením § 47
ods.4 a § 70 zákona č.71/1967 Zb. O správnom konaní v znení zmien a doplnení je toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

................................
Anton Kocela
starosta obce

Vyvesené dňa 04.11.2016

Zvesené dňa .........................

…......................................................................
pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby

strana 10 k č.j. D2016/215/ŠpSÚ/SP
Doručuje sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:

Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

Ing. Michal Miľák , Lúčna 1, 071 01 Michalovce

Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1,
Michalovce

Okresný úrad Michalovce, Odbor CDaPK , Námestie slobody 1, Michalovce

Správa ciest KSK, Stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce

OR PZ, ODI Michalovce, okresný dopravný inšpektorát, J Hollého 46, 071 01
Michalovce

Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce

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

Orange Slovensko a.s., Pri Hati 1, 040 01 Košice

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01
Michalovce

Úrad KSK, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81 747 Bratislava 11

