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Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska – stavebný úrad 

č. 619-2/2021-So                                                                                                              dňa 25.8.2021 

 

 

  

R O Z H O D N UT I E  
 

Obec Sokoľany, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 117 ods. 1 zákona               

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov, určená podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona listom č. OU-KE-OVBP2-2021/018246-002 

zo dňa 26.4.2021, na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, v súlade 

s ust. § 35 - § 38 stavebného zákona, po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania 

a dotknutých orgánov 

 

v y d á v a 
 

podľa ust. § 39, § 39a  stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona                           

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

„Cesta IBV pri stanici - komunikácie“, na pozemku KN-C parc. č. 602/1, 905/776, 

905/777, 602/3, 604/2, 605/2, 606/3, 609/3, 611/3, 613/3, 905/780, 905/779, 905/778, 905/1 (KN-E 

parc. č. 2358/12), kat. územie Haniska, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom 

na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, 

 

navrhovateľovi: Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska, zastúpená starostom obce               

Ing. Milošom Barcalom. 

 

Projektová dokumentácia rieši: 

- komunikácie s krytom z asfaltobetónu, 

- chodníky s krytom z dlažby. 

 

V súlade s ust. § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa  

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje stavebný úrad tieto podmienky: 

 

1. Stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia.  

2. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných 

vedení, resp. zabudovaných zariadení. 

3. Pred zahájením výkopových prác požiadať o presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných 

vedení, v mieste ich predpokladanej existencie prevádzať opatrný ručný výkop.  

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy, hlavne na úseku 

bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a  životného prostredia, najmä je nutné 

dodržiavať: 

• ustanovenia § 46, § 47, § 48 - § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na navrhovanie  

a  uskutočňovanie  stavieb,    



2 z 7 

 

• ustanovenia vyhlášky 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, 

• ustanovenia vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú               

za vyhradené technické zariadenia, 

• zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci a zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým 

sa mení zákon č. 124/2006 Z. z., 

• nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 

5. Navrhovateľ je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené a znečistené 

susedné pozemky, stavby a miestne komunikácie. Prípadné škody vzniknuté na cudzích 

nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku jej preukázateľného vplyvu 

na susedné nehnuteľnosti, je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne 

platných predpisov /Občiansky zákonník/. 

6. Dodržať všetky požiadavky vyplývajúce z vyjadrení správcovských organizácií jednotlivých 

verejných inžinierskych sietí. 

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu, č. SPFS61217/2021/402-003, 

SPFZ018455/2021 zo dňa 15.2.2021: 

• Pozemok je určený na stavbu, ktorá je v súlade s platným územným plánom zaradená medzi 

verejnoprospešné stavby, kde by v zmysle § 108 stavebného zákona bolo možné pozemok 

vyvlastniť, 

• Stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia majetkovoprávne 

usporiadaný pozemok vo vlastníctve neznámeho vlastníka, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 

písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len 

„pozemok NV“) 

• Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 

• Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, 

na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok NV previesť na 

žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom 

NV. 

8. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., č. TD/NS/0005/2021/Va zo dňa 11.1.2021: 

- Všeobecné podmienky: 

• 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 sidle 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 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 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, 

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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• 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 

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 a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 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 obsypu 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 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 

mailto:jozef.lukac@spp-distribucia.sk
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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, 

9. Stavebník bude rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. k projektovej dokumentácii zo dňa 

10.2.2021 pod č. 2028/2021. 

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné 

prostredie, odd. odpadového hospodárstva, č. OU-KS-OSZP-2020/016392 zo dňa 8.12.2020: 

• Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom 

mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade 

s určeným zákonom.  

• Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na 

miesto určené obcou. 

• Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad 

umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche  pre uloženie kontajnerov. 

• Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 

zákona o odpadoch.  

• Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s 

druhmi odpadov - faktúry, vážny lístok za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na OÚ 

Košice –okolie a povoľujúcemu orgánu. 

• Pri realizácii terénnych úprav, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je 

stavebník povinný požiadať úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 

zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného 

úradu podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon). 

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné 

prostredie, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2020/015337 zo dňa 7.12.2020: 

• V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad                  

Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním.  

• Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody 

a krajiny. 

12. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 14.12.2020                       

pod č. KPUKE-2020/20298-03/101774/HT: 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

• Uhradiť náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona. 

• Uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou právnickou 

osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV         

podľa § 36 odseku 4 pamiatkového zákona. 

• Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne 

(alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť správnemu orgánu 

začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať 

archeologický výskum. 

• Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, 

ktorá bude vykonávať archeologický výskum. 

• Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskum za účelom vykonávania 

štátneho dohľadu podľa § 9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre určenie lehoty                               

na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona. 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný: 

• Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou 

osobou, správnemu orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa § 39 odseku 9 

pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko 
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správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. Výskumná dokumentácia bude spracovaná 

podľa § 10 vyhlášky a bude okrem iného obsahovať: 

a) Výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy 

(súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní). 

b) Geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov. 

c) Grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20. 

d) Farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie.  

13. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6612100253 zo dňa 6.1.2021. 

14. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný 

dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, č. ORPZ-KS-ODI-24-086/2020 zo dňa 

14.5.2020: 

• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné spracovať návrh trvalého dopravného 

značenia, 

• OR PZ ODI KS si vyhradzuje záväzne právo do vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia predmetnej stavby dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný 

záujem v ostatných písomných stanoviskách. 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach – okolie 

doporučuje investorovi s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanú miestnu 

komunikáciu osvetliť. 

15. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia bude vypracovaná 

oprávnenými osobami podľa ust. § 45 ods. 1 písm. a, ods. 4 stavebného zákona v spojení                     

so zákonom SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch, v znení neskorších predpisov. 

16. Pri terénnych zásahoch minimalizovať negatívne dopady na okolité životné prostredie. Riešiť 

odvádzanie zrážkových vôd a vykonávať terénne úpravy na stavebnom pozemku tak, aby sa tým 

nezhoršovali odtokové pomery a neporušovali práva a právom chránené záujmy vlastníkov 

susedných nehnuteľností. 

17. So žiadosťou o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu predloží stavebník doklady  

stanovené § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona.  

 

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len                         

na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. 

V zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania neuplatnili námietky ani 

pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Dňa 28.4.2021 podala Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska, zastúpená starostom obce 

Ing. Milošom Barcalom, na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby                         

„Cesta IBV pri stanici - komunikácie“, na pozemku KN-C parc. č. 602/1, 905/776, 905/777, 602/3, 

604/2, 605/2, 606/3, 609/3, 611/3, 613/3, 905/780, 905/779, 905/778, 905/1 (KN-E parc. č. 2358/12), 

kat. územie Haniska. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.  

Navrhovateľ predložil tieto doklady stanovené § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: 

• projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,  

• výpisy z listu vlastníctva, 
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• kópia z katastrálnej mapy, 

• súhlasy vlastníkov predmetných pozemkov s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, 

• oznámenie notárskeho úradu o okruhu dedičov, 

• vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu, č. SPFS61217/2021/402-003, SPFZ018455/2021           

zo dňa 15.2.2021, 

• vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s., č. TD/NS/0005/2021/Va zo dňa 11.1.2021, 

• vyjadrenie VSD, a.s. k projektovej dokumentácii zo dňa 10.2.2021 pod č. 2028/2021, 

• vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie,                           

odd. odpadového hospodárstva, č. OU-KS-OSZP-2020/016392 zo dňa 8.12.2020, 

• vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska 

ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2020/015337 zo dňa 7.12.2020, 

• rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KPUKE-2020/20298-03/101774/HT,              

zo dňa 14.12.2020, 

• záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, zo dňa 

23.12.2020, č. 2020/06770-02/4279/HŽPZ, 

• vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612100253 zo dňa 6.1.2021, 

• stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný 

inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, č. ORPZ-KS-ODI-24-086/2020 zo dňa 14.5.2020, 

• stanovisko ORHaZZ  Košice - okolie, č. ORHZ-KS1-877-001/2020 zo dňa 23.10.2020, 

Obec Sokoľany, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), určená                  

podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona listom č. OU-KE-OVBP2-2021/018246-002 zo dňa 26.4.2021,                      

podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov listom č. 619-1/2021-So zo dňa 12.7.2021 oznámila začatie územného 

konania o umiestnení predmetnej stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

a v súlade s ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upustila od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania a stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní                         

na uplatnenie prípadných námietok k prejednávacej veci.  

 V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania ani dotknutých orgánov uplatnené 

žiadne námietky ani pripomienky  k veci konania. 

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu bolo začatie územného konania v súlade s ust. § 36 

ods. 4 stavebného zákona oznámené formou verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní  

na úradnej tabuli obce Sokoľany, Haniska a na internetovej stránke týchto obcí. 

Vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie, život a zdravie osôb a bezpečnosť 

technických zariadení bol posudzovaný dotknutými orgánmi štátnej správy chrániacimi verejný 

záujem podľa osobitných predpisov /§ 126 stavebného zákona/, ktorých stanoviská neboli záporné ani 

protichodné. 

V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých 

orgánov a organizácií. Požiadavky záväzných stanovísk boli prenesené do podmienok územného 

rozhodnutia uvedené v jeho výrokovej časti.  

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 37 

stavebného zákona a zistil, že navrhovaným umiestnením stavby nebude ohrozené životné prostredie        

nad prípustnú mieru, ani život  a zdravie osôb. 

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanovených 

vyhl. 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. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 39a ods. 2 stavebného zákona stanovil podmienky                 

pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu.  

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené                   

vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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P o u č e n i e  
 

Podľa § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) na Obec Sokoľany, Sokoľany 193,                               

044 57 Haniska. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.). 

                                                       

                                                  

                                       

        

 

                                                                                 

František Beregszászi 

        starosta obce 

 

 

Obec je podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších právnych predpisov, od poplatkov oslobodená. 
  
Doručí sa: 

1. Navrhovateľ: Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska, zastúpená starostom obce Ing. Milošom Barcalom 

2. Ostatní účastníci konania (t.j vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto stavbám iné práva, ak ich 

vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a vlastníci 

susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a 

iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté), sa upovedomujú formou 

verejnej vyhlášky + situačný výkres stavby pre zidentifikovanie sa účastníkov konania 

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

 

Na vedomie: 

4. VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

5. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 040 01 Košice 

8. Okresný úrad  Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 

10. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach – okolie, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu 

služby, Trieda SNP 35, 040 11 Košice 

12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

13. Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska 

 
Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce Sokoľany, Haniska a na 

internetovej stránke týchto obcí, https://www.obecsokolany.sk a https://www.haniska.sk  

 

Úradná tabuľa 

Dátum vyvesenia:                                               Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

Internetová stránka  

Dátum vyvesenia:                                               Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 
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://www.obecsokolany.sk a https://www.haniska.sk  

https://www.obecsokolany.sk/
https://www.haniska.sk/
https://www.obecsokolany.sk/
https://www.haniska.sk/

