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S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

 
 
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava  podala dňa 30.03.2016 

na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: 
“Obnova plynovodov Spišská Nová Ves – Liten UO 02795“ na pozemkoch v katastrálnom území 
Spišská Nová Ves.  

 

Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len "stavebný zákon")  a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky žiadosť  o 

vydanie stavebného povolenia prerokovalo s dotknutými orgánmi  a so známymi účastníkmi 

konania a po jej preskúmaní rozhodlo takto:  

Podľa  § 66 stavebného zákona   

p o v o ľ u j e 

stavbu s názvom:  

Obnova plynovodov Spišská Nová Ves – Liten UO 02795 
 
na pozemkoch:  ulica J. Jánskeho (pozemok parcelného čísla C KN 1098/3, 1097/17, 1097/18, 
1097/19, 1094/3, 1093/2), Brezová (pozemok parcelného čísla C KN 7244/2, 7243/1, 7244/3, 
7244/4), Záborského (pozemok parcelného čísla C KN 5533, 5534, 5492/1, 5491).  

 

Popis stavby:  
Predmetom projektovej dokumentácie je obnova plynovodov a plynových prípojok 

v meste Spišská Nová Ves  – ulica J. Jánskeho, Brezová, Záborského. Rekonštruované plynovody 
budú vedené v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov v zeleni, v chodníku 
a miestnej komunikácií v závislosti od existujúcich podzemných vedení. Križovanie komunikácií 
a chodníkov s rekonštruovanými plynovodmi a prípojkami bude riešené prednostne 
bezvýkopovou technológiou. Zemné práce sa budú vykonávať ručne. Celková dĺžka 
obnovovaných plynovodov je 66m.  

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v  stavebnom konaní, 

ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Zdenĕk 

Hartinger, autorizovaný stavebný inžinier, reg č. 3275*Z*A2. Prípadné zmeny môže stavebník 

realizovať iba na základe predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
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2. Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 zodpovedá 

projektant. Ten zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. 

3. Prípadné zmeny a odchýlky od projektovej dokumentácie sa nesmú uskutočniť bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť 

podaná vopred a doložená projektovou dokumentáciou. 

4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.  Stavebník je povinný do 14 dní po ukončení 

výberového konania  nahlásiť tunajšiemu úradu dodávateľa stavby a predložiť oprávnenie osoby, 

poverenej vedením stavby.      

5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                    

a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich  a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

6. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné 

technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§§ 48-53 stavebného zákona) a príslušné platné 

technické normy týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, komínov, elektroinštalácie, 

vnútorných rozvodov, kanalizácií a ďalšie. 

7. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

8. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby                    

na viditeľnom mieste štítkom s textom "Stavba povolená" a označením názvu a sídla stavebníka a 

zhotoviteľa a mena a adresa osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad uskutočňovaním 

stavby. 

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady 

týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na 

stavenisku, vedený stavebný denník. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa 

odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia. 

10. Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej stavby 

odstráni stavebník bezodkladne na vlastné náklady. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, ktorú 

spôsobila oprávnená osoba na nehnuteľnosti, postupuje sa podľa ustanovenia Ob. zákonníka. 

11. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval 

bezpečnosť  okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov po 

chodníku a pohyb vozidiel  na priľahlých komunikáciách.  

12. Prípadné nutné prekládky si stavebník hradí sám, po dohode so správcom siete.  

13. V prípade prekopávky verejného priestranstva je stavebník povinný v predstihu požiadať 

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, odd. výstavby a dopravy o príslušné povolenie. 

 

14. Pri realizácií stavebných prác je potrebné zohľadniť aj  pripomienky účastníkov 

konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní:  

 

Krajský pamiatkový úrad Košice (vyjadrenie č. KPUKE-2015/13394-2/48069/HT zo dňa 

15.07.2015): 

Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný 

postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné 

opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej 

správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom. Podľa § 40 ods. 11 

pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne 

nálezcovi nálezné až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým 

posudkom. Žiadame v dvojtýždňovom predstihu písomne (alebo elektronickou poštou) oznámiť 



Č. 20-1398-2/2016-Ľo  str. 3 

začatie výkopových prác a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho 

stavebného pamiatkového dohľadu. 

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenia č. OU-SN-

OSZP-2016/002426-2 zo dňa 15.02.2016, OU-SN-OSZP-2016/002060 zo dňa 09.02.2016):  

 pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby dodržiavať ustanovenia 

zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového 

hospodárstva; 

 vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP 

SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov; 

 utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách 

a kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením a iným nežiaducim únikom; 

 doklady o spôsobe nakladania s odpadmi stavebník predloží najneskôr pri kolaudačnom 

konaní; 

 po realizácií stavby  stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia resp. 

zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušného orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva; 

 odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku odpadov 

prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre OH; 

 po ukončení realizácie stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia resp. 

zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli pri realizácií stavby príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva Okresný  úradu Sp. Nová Ves, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva ;  

 zachovať maximálnu mieru opatrnosti a práce realizovať citlivo, aby nedošlo 

k zbytočnému narušeniu resp. poškodeniu rastlej zelene, s dôrazom na ustanovenia 

platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie; 

 v prípade potreby výrubu drevín (stromov a krovín) v ochrannom pásme plynovodu je 

potrebné postupovať v súlade s § 47 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j.:  

 oznámenie pred plánovaným vykonaním výrubu je oprávnená osoba podľa 

osobitných predpisov vo veci výrubov drevín podľa §47 ods. 4 písm. e) zákona 

o ochrane prírody a krajiny povinná doručiť písomne najmenej 15 pracovných dní 

pred uskutočnením výrubu na okresný úrad; 

 orgán ochrany prírody a krajiny môže v tejto lehote podľa § 47 ods. 7 zákona 

o ochrane prírody a krajiny určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu 

alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, 

chránených druhov alebo prírodných biotopov. 

 Narušený povrch uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, narušené miesta trávnatého 

porastu dať do pôvodného stavu výsevom. 

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava (vyjadrenie č.6611602177 zo dňa 29.01.2016): 

 v záujmovej oblasti dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len 

SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s..  

 existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č.351/2011 Z.z o ochrane proti 

rušeniu; 

 vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačenej polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník 

nesplní povinnosť podľa nasledujúcej podmienky; 

 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. alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 



Č. 20-1398-2/2016-Ľo  str. 4 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 

ochrany alebo preloženia SED prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, 0534493203; 

 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;  

 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 vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku 

SEK; 

 upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 

počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch  a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zariadení; 

 v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie  sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., 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.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

 v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosť 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 

sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 

rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení; 

 vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe 

samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 

odovzdáte technikovi. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 

vyjadrenia a dátumu jeho vydania; 

 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s.; 

 žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 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 

telekomunikačnú 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; 

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad (vyjadrenie č.P-2077/2016 a O-

3794/2016 zo dňa 24.02.2016): 

Na ulici Záborského a ul. Brezovej dôjde k súbehu a križovaniu plynovodu s verejným 

vodovodom/kanalizáciou v našej správe. S realizáciou stavby súhlasíme pri dodržaní podmienok:  

 pri súbehu s vodovodom/kanalizáciou  požadujeme, ak je dostatok priestoru, nové 

plynové uloženie uložiť mimo pásmo ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, t.j. min. 

1,5m vodorovne od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného 

potrubia (podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 

Z.z., § 19); 

mailto:jan.dubinak@telekom.sk
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 v priestorovo stiesnených pomeroch dovoľujeme nové plynovody uložiť vo vzdialenosti 

min. 0,5m od vodovodného a min. 1,0m od kanalizačného potrubia (podľa STN 73 6005 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia); 

 pri križovaní vodovodu alebo kanalizácie požadujeme navrhnuté plynové vedenie uložiť 

do chráničky a dodržať odstupovú zvislú vzdialenosť podľa STN 73 6005; 

 Pred začatím výkopových prác požiadajte PVPS a.s. o presné vytýčenie podzemných 

vedení  v našej správe; 

 podvŕtanie resp. pretláčanie popod komunikácie požadujeme riadiť v smere od 

vodovodu/kanalizácie a nie smerom k vodovodu/kanalizácie; 

 výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie a pri križovaní vedení požadujeme 

realizovať ručne; 

 pri obnažení alebo poškodení verejného vodovodu/kanalizácie požadujeme bezodkladne 

prizvať správcu vodovodu/kanalizácie na obhliadku potrubia a znovu zasypať len s jeho 

súhlasom. 

 

Východoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie č.27/JP/5283310/2016 zo dňa 10.12.20156): 

 v uvedených lokalitách sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV), rozvody, ktoré si 

môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných 

rozvodov; 

 upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: Na ochranu 

zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor 

v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie 

spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb 

a majetku.  

 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 od 1 kV do 35 kV vrátane: 

pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7m; pre vodiče so základnou 

izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m; pre zavesené káblové vedenie 1m. Od 

35 kV do 110 kV vrátane je to 15m.  

 v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 

vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané: zriaďovať stavby, konštrukcie 

a skládky; vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m; vysádzať 

a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 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. 

 vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 

presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 

zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia; 

 vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia  prístup a príjazd k vedeniu a na tento 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 bodu; 

 v prípade zemných prác 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; 

 ochranné pásmo vonkajšieho podzemného vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
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toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110 kV vrátane 

vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky; 

 v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením 

je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané: zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, 

vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy; vykonávať bez 

predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné 

činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 

prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 

 s plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame 

však dodržať nasledovné podmienky: pred začatím zemných prác v prípade potreby si 

objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu; v prípade, že 

bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu 

s ním, je bezpodmienečné nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu; odkryté 

vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; pri križovaní, resp. súbehu 

nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané minimálne 

vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2; pred zasypaním odkrytého 

kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole 

nepoškodenia vedenia; zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 

pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla; pri zmene kategórie priestoru (povrchu) 

nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 60005 (chodník, 

vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady  stavebníka doplniť podľa potreby ochranu 

el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN34 1050, STN 33 

2000-5-52 a 73 6005; 

 ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, 

ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia 

elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. 

 

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy (vyjadrenie č. 09-2979/2015 zo 

dňa 10.07.2015): 

 na trase v časti križovania miestnej komunikácie  a komunikácie pre peších požadujeme 

vykonať miestnu obhliadku za účasti pracovníka OVaD a OKS MsÚ Spišská Nová Ves 

pre spresnenie postupu prác (pretlakom, resp. výkopom); 

 z dôvodu zásahu v miestach verejnej zelene je potrebné k žiadosti o zvláštne užívanie 

priložiť vyjadrenie oddelenia komunálneho servisu MsÚ Spišská Nová Ves 

 po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, pred realizáciou 

prekopávky je potrebné podať žiadosť na MsÚ  OVaD v Sp. Novej Vsi o povolenie na 

zvláštne užívanie komunikácie; 

 po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie  je potrebné dodržať podmienky 

uvedené vo vyjadrení Okresného riaditeľstva policajného zboru – Okresný dopravný 

inšpektorát Spišská Nová Ves, vydané na základe vypracovanej projektovej 

dokumentácie dočasného dopravného značenia; 

 podzemné siete „verejné osvetlenie“ pre mesto Spišská nová Ves spravuje firma 

Brantner Nova s.r.o., Sadova 13, Spišská Nová Ves.  

 

15. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať 

stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona 

navrhovateľ priloží doklady predpísané v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

16. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných 

stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a upraviť verejné priestranstvo do 

pôvodného stavu. 

17. Lehota dokončenia stavby: 12/2017. 

18. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2. pís. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie 

stavby tunajšiemu stavebnému úradu. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V priebehu konania neboli vznesené námietky.   

 

Stanoviská dotknutých orgánov:  

Boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 100,-€ bol podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je 

súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uhradený dňa 30.03.2016.   

 

O d ô v o d n e n i e 
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava  podala dňa 30.03.2016 

na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: 
“Obnova plynovodov Spišská Nová Ves – Liten UO 02795“ na pozemkoch v katastrálnom území 
Spišská Nová Ves.  
     

Predmetom projektovej dokumentácie je obnova plynovodov a plynových prípojok 
v meste Spišská Nová Ves  – ulica J. Jánskeho (pozemok parcelného čísla C KN 1098/3, 
1097/17, 1097/18, 1097/19, 1094/3, 1093/2), Brezová (pozemok parcelného čísla C KN 7244/2, 
7243/1, 7244/3, 7244/4), Záborského (pozemok parcelného čísla C KN 5533, 5534, 5492/1, 
5491). Rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme 
plynovodov v zeleni, v chodníku a miestnej komunikácií v závislosti od existujúcich podzemných 
vedení. Križovanie komunikácií a chodníkov s rekonštruovanými plynovodmi a prípojkami bude 
riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. Zemné práce sa budú vykonávať ručne. Celková 
dĺžka obnovovaných plynovod je 66m.  

Stavebný úrad doručením písomného oznámenia č. 20-1398/2016-Ľo zo dňa 02.05.2016 

oznámil dotknutým orgánom začatia stavebného konania.  Účastníkom konania stavebný úrad 

oznámil začatie konania vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves 

a na elektronickej úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves. Na vznesenie námietok stavebný úrad 

určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa oznámenia. Stavebný úrad upustil od miestneho 

zisťovania.  

Povoľujúci orgán v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona. Dospel k záveru, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené 

záujmy spoločnosti ani neprimerane nie sú ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu 

podľa Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.              

Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, 

ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e  

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

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves.                  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                      PhDr. Ján   V o l n ý , PhD. 

                                                                                                primátor mesta 
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Rozhodnutie obdržia: 
1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava   
2. Ing. Zdenek Hartinger, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

 
Na vedomie:  
3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č.5, Spišská Nová Ves 
4. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 
5. RÚVZ, Mickiewiczova 6, Spišská Nová Ves 
6. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice 
7. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratislava 
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Nám. Majstra Pavla 41, Levoča 
10.  Účastníci konania - vlastníci pozemkov  parc. č. C KN 1098/3, 1097/17, 1097/18, 1097/19, 

1094/3, 1093/2, 7244/2, 7243/1, 7244/3, 7244/4,  5533, 5534, 5492/1, 5491 v kat. území 
Spišská Nová Ves formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu 

 

 

http://www.spisskanovaves.eu/

