
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-2593/2014-Ka                                                               Spišská Nová Ves  01.07.2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Murko, Kolárska 5/32, Spišská Nová Ves  v zastúpení navrhovateľa: 

Združenie vlastníkov záhradiek v osade „Mier“ Spišská Nová Ves 

  

 

 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

 

 

 

              

     Ing. Igor Murko, Kolárska 5/32, Spišská Nová Ves v zastúpení navrhovateľa: Združenie 

vlastníkov záhradiek v osade „Mier“ Spišská Nová Ves podal na tunajšom stavebnom úrade 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom:  Elektrifikácia záhradkárskej 

osady MIER, Spišská Nová Ves, Združenie vlastníkov záhradiek MIER Spišská Nová 

Ves na pozemkoch parc.č. KN 10172/1, 2391/17, 2391/1, 2390/1, zapísaných v LV 1 v kat. 

území Spišská Nová Ves, na pozemkoch parcelné číslo KN 2389/55,  2389/1, 2389/54, 

2389/2, 2389/4, 2389/6, 2389/7, 2389/9, 2389/10, 2389/12, 2389/18, 2389/19, 2389/21, 

2389/27, 2389/51, 2389/30, 2389/32, 2389/34, 2389/35, 2389/36, 2389/48, 2389/38, 2389/39  

v  kat. území Spišská Nová Ves. 

     Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších platných 

právnych predpisov (stavebný zákon) § 2 písm. e) zákona č. 416/2001  Z.z. o prechode 

niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, preskúmal 

návrh na  vydanie územného rozhodnutia. 

     Po preskúmaní návrhu podľa § 37 stavebného  zákona  stavebný  úrad vydáva podľa § 39 

a 39a  ods.1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby: 

 

Elektrifikácia záhradkárskej osady MIER, Spišská Nová Ves, Združenie vlastníkov 

záhradiek MIER Spišská Nová Ves na pozemkoch parc.č. KN 10172/1, 2391/17, 2391/1, 

2390/1, zapísaných v LV 1 v kat. území Spišská Nová Ves, na pozemkoch parcelné číslo KN 

2389/55,  2389/1, 2389/54, 2389/2, 2389/4, 2389/6, 2389/7, 2389/9, 2389/10, 2389/12, 

2389/18, 2389/19, 2389/21, 2389/27, 2389/51, 2389/30, 2389/32, 2389/34, 2389/35, 2389/36, 

2389/48, 2389/38, 2389/39  v  kat. území Spišská Nová Ves  na dobu určitú do vydania 

územného rozhodnutia pre návrhovú funkciu, spresnenú  schválenou dokumentáciou na 

úrovni zóny v tejto lokalite.                                                                                                                        
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Projektová dokumentácia rieši silnoprúdové elektrické rozvody a to napojenie istiacej 

a rozpojovacej skrine pre napojenie skupinových elektromerových rozvádzačov a ďalej 

hlavných rozvádzačov pripojenia nových  odberných miest pre záhradkársku osadu.  

     NN prípojka sa zrealizuje  z jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine  z ktorej bude vedený 

kábel o dĺžke cca 240 m až do novonavrhovanej istiacej a rozpojovacej skrine, ktorá bude 

osadená na verejne prístupnom mieste vedľa oplotenia záhradkárskej osady. Kábel bude 

uložený v predpísanom kábelovom výkope (vo voľnom teréne) a výkope (pod spevneným 

povrchom)  v pieskovom lôžku pokrytom červenou výstražnou fóliou. Pod spevnenou 

plochou bude kábel vedený v kábelovej chráničke. Pod vozovkou bude realizovaný kábelový 

pretlak.  

     Napojenie nových odberných miest je navrhnuté  z rozpojovacej a istiacej skrine  káblom 

priamo do elektromerových rozvádzačov.  Z nich budú napojené jednotlivé odberné miesta.  

     Inštalačné vývody z elektromerových rozvádzačov pre jednotlivé parcely budú káblom, 

ktorý bude  uložený v predpísanom kábelovom výkope v pieskovom lôžku. 

      

                                                                               

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú  tieto podmienky: 

1. Spišská Nová Ves. Stavba bude umiestnená  podľa  zakreslenia v projektovej 

dokumentácii, ktorú spracoval Ing. Peter Kopper,   elektrotechnik špecialista – 

projektovanie a konštruovanie VZT č. 318/4/2009-EZ-P-EI.0-A,B.  

2. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať  ustanovenia platných 

právnych predpisov a slovenských technických noriem.  

3. Musia byť dodržané ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné  zosúladiť strety 

záujmov s ostatnými uvažovanými aj  jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť 

rešpektované podmienky vyplývajúce zo  zákonov o životnom prostredí,  o odpadoch, 

o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie. 

4. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby  a tvorí súčasť dokladov 

pre prípravu projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia musí byť 

spracovaná minimálne  v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného 

povolenia  (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona).  

5. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť  pripomienky 

dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa  priamo 

umiestnenia stavby, ale jej technického  riešenia a realizácie  (výkopových prác, 

prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.)   

6. Je nutné vyžiadať si  presné vytýčenie od správcov inžinierskych sietí a technicky  

vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania.   

7. Akékoľvek  zmeny  územného  rozhodnutia  môže  previesť  len  tunajší  stavebný  

úrad     a pozemok musí byť využitý len na určený cieľ. 

8. V prípade, že stavebník nevyužije vymedzené územie na určený  účel v lehote dvoch 

rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia,  stráca rozhodnutie 

svoju platnosť. 

9. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť  na žiadosť 

navrhovateľa pokiaľ ju podal pred uplynutím lehoty. 

10. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov  navrhovateľa a 

účastníkov konania. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   neboli uplatnené.  

 

Stanoviská dotknutých orgánov:  stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov  týkajúce sa 

realizácie stavby budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. 

   

 

Správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zák. č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch bol 

uhradený dňa 30.04.2014.   

 

                                                    

O d ô v o d n e n i e :    

                
     Ing. Igor Murko, Kolárska 5/32, Spišská Nová Ves v zastúpení navrhovateľa: Združenie 

vlastníkov záhradiek v osade „Mier“ Spišská Nová Ves podal na tunajšom stavebnom úrade 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom:  Elektrifikácia záhradkárskej 

osady MIER, Spišská Nová Ves, Združenie vlastníkov záhradiek MIER Spišská Nová 

Ves na pozemkoch parc.č. KN 10172/1, 2391/17, 2391/1, 2390/1, zapísaných v LV 1 v kat. 

území Spišská Nová Ves, na pozemkoch parcelné číslo KN 2389/55,  2389/1, 2389/54, 

2389/2, 2389/4, 2389/6, 2389/7, 2389/9, 2389/10, 2389/12, 2389/18, 2389/19, 2389/21, 

2389/27, 2389/51, 2389/30, 2389/32, 2389/34, 2389/35, 2389/36, 2389/48, 2389/38, 2389/39  

v  kat. území Spišská Nová Ves. 

     K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo doložené: plná moc na zastupovanie; 

listy vlastníctva; kópia katastrálnej mapy; stanovisko Mesta Spišská Nová Ves oddelenia 

územného plánovania; stanovisko Mesta Spišská Nová Ves oddelenia správy majetku; 

písomné súhlasy vlastníkov pozemku  s umiestnením prípojky (KN 2389/34 a KN 2389/27);  

projektová dokumentácia;  stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov – Okresný úrad, 

odbor starostlivosti o ŽP, Spišská Nová Ves, VEOLIA  PVPS, a.s., Poprad, SPP – distribúcia, 

a.s., Bratislava, VSD a.s., Košice,  Slovak Telekom, a.s.,  Bratislava, Orange Slovensko, a.s., 

Bratislava,  UPC Broadband  Slovakia s.r.o.,   Bratislava,  Emkobel, a.s.,    Spišská Nová Ves, 

Brantner Nova s.r.o.,  Spišská Nová Ves, Telefonica Slovakia s.r.o., Bratislava, SVP, š.p., 

Správa povodia Hornádu a Bodvy,  Košice,  Michalovský, spol. s r.o., Piešťany, Krajský 

pamiatkový úrad,  Košice; doklad o úhrade správneho poplatku.  

     Stavebný úrad na základe návrhu oznámil dňa 29.05.2014 začatie územného konania 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 25.06.2014 vykonal k 

predloženému návrhu ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na ktorom neboli uplatnené 

žiadne námietky. Začatie konania bolo oznámené aj verejnou vyhláškou na úradnej tabuli 

mesta a na internetovej stránke mesta.   

     Nakoľko toto územné rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby, stanoviská 

a vyjadrenia dotknutých orgánov týkajúce sa realizácie stavby budú zahrnuté do podmienok 

stavebného povolenia.                                                                 

     Stavebný úrad v priebehu územného konania dospel k záveru, že umiestnenie stavby 

vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám  na výstavbu stanovenými stavebným 

zákonom. Stavebný úrad  v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili  

vydaniu územného rozhodnutia. 

     Vzhľadom na všetky spomínané dôvody bolo rozhodnuté tak,  ako sa uvádza vo  

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 

      Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní  odo dňa oznámenia, na 

Mesto Spišská Nová Ves. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                                           PhDr. Ján V o l n ý, PhD. 

                                                                                                                     primátor mesta 
 

 

 

 

Príloha pre navrhovateľa: 1x projektová dokumentácia pre územné konanie 

 

                            

Rozhodnutie  sa doručí: 

1. Ing. Igor Murko, Kolárska 5/32, Spišská Nová Ves    

2. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves 

3. Mesto Spišská Nová Ves, správa majetku mesta, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

 
                                                                                                         

Ostatní účastníci konania - vlastníci dotknutých parciel KN  2389/55,  2389/1, 2389/54, 

2389/2, 2389/4, 2389/6, 2389/7, 2389/9, 2389/10, 2389/12, 2389/18, 2389/19, 2389/21, 

2389/27, 2389/51, 2389/30, 2389/32, 2389/34, 2389/35, 2389/36, 2389/48, 2389/38, 2389/39  

v  kat. území Spišská Nová Ves – doručovanie rozhodnutia formou verejnej vyhlášky na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu  

 
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dni. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

2. VEOLIA  PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad  

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

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

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

6. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

7. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava  

8. Emkobel, a.s., Rázusova 1846,  Spišská Nová Ves 

9. Mesto Spišská Nová Ves, odd. výstavby a dopravy, Spišská Nová Ves  

10. Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

11. Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

12. SVP, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice  

13. Michalovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

14. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 

http://www.spisskanovaves.eu/

