
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Číslo: 20-0061-4/2018-JS Spišská Nová Ves 26.02.2018

ALEA INVEST, s.r.o.,

Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne a účelové komunikácie podľa * 3a ods. 4 zákona o pozemných komunücáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v spojení s * 120 zákona Č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) a * 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov, žiadosť firmy ALEA INVEST, s.r.o., na dopravnú stavbu s názvom názvom
„Obchodné centrum — Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves — SO-04, SO-OS, stavebný
objekt S0-40 Komunikácie a spevnené plochy“ prerokovalo s dotknutými orgánmi
a 50 známymi úČastníkmi konania.

Rozhodnutie o umiesmení stavby č. 20-5240-3/201 1-JS zo dňa 10.02.2012 bob
nahradené rozhodnutím č. 20-5697-6/2014-JS zo dňa 10.05.2016, právoplatnosť nadobudlo
dňa 02.06.2016.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa * 61, * 62 a * 64 stavebného zákona stavebný
úrad vydáva toto

rozhodnutie.

Mesto Spišská Nová Ves podľa * 66 stavebného zákona povol‘uje stavebníkovi:

ALEA INVEST, s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce

dopravnú stavbu s názvom:

„Obchodné centrum — Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves — S0-04, SO-OS,
stavebný objekt SO-40 Komunikácie a spevnené plochy“

na parcelách č. C KN 2391/41, 2391/38, 2391/42, 2391/43, 2391/44, 2391/45, 2391/46,
2391/47, 2391/48, 2391/49, 2391/25, 2391/50, 2391/58, 2391/52, 239 1/53, 2391/54, 2391/65
v katastrálnom území Spišská Nová Ves.



Popis stavby: Predmetom stavebného povolenia je dopravná stavba, zabezpečujúca
prísmp k budúcim objektem 50-04 a SO-OS (na ploche vedľa OC Tesco). Stavba bude
napojená pre osobnú dopravu tromi vjazdmi. Prvý a druhý vjazd je pokračovaním existujúcich
parkovacích plóch OC Tesco. Tretí vjazd bude napojený na existujúcu asfaltovú obslužnú
komunikáciu zjuhozápadnej strany plochy (kolaudačné rozhodnutie Č. 20-2646-3/2012-JS zo
dňa 25.06.2012) a bude slúžiť aj pre nákladná dopravu — zásobovanie OC. Za týmto tretím
vstupem je riešená komunikácia pre nákladná dopravu pozdlž západnej fasády SO-04, kde
budú riešené vstupy pre zásobovanie jednotlivých prevádzok. Na konci tejto komunikácie je
navrhnutých 7 parkovacích miest s pozdlžnym státím pre zamestnancov. Pri budúcom 50-05
je navrhnutých S parkovacích miest. Celkovo je navrhnutých 129 parkovacích miest, z toho 6
miest pre osoby s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie. Súčasfou stavby sú aj
spevnené plochy a chodníky, prepájajúce jednotlivé úseky stavby.

Povrch komunikácií bude z asfaltového betónu, povrch chodníkov Zo zámkovej
dlažby.

Odvedenic dažďových vád z komunikácií a spevnených plách bob predmetom
samostatného správneho konania, vedeného Obesným úradom Spišská Nová Ves, odboru
starostlivosti o životné prostredie.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
J. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Projektová dokumentáciu spracovala
Drahoslava Dankaninová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3658*TSP*12. Prípadné
zmeny móže stavebník realizovaf iba na Základe predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
2. Podľa * 46 ods. 1 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosf
vypracovania dokumentácie. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho
realizovateľnost‘.

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou
osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavebník doloží k návrhu na vydanie
kolaudačného rozhodnutia.

4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník po ukončení výberu dodávateľa je
povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámif realizátora stavby; ako aj predložiť
oprávnenie osoby poverenej vedením prác (stavbyvedúci), ktorý bude organizovať, riadiť
a koordinovať práce; sledovať spásob a postup realizácie prác; zodpovedať za súlad
priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu.

5. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať správcov podzenmých inžinierskych
sjetí o ich presné vytýčenie a v prípade potreby zabezpečif ich dozor.
6. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z. a dbať na ochranu zdravia osób
na stavenisku.

7. Pň stavbe musia byt‘ dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné
technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (@ 48

- * 52 stavebného zákona) a príslušné
platné technické noriny týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, komínov,
elektroinštalácie, vnútomých rozvodov, kanalizácií a ďalšie.
8. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobek, který je podľa osobitných
predpisov (zákon č. 133/20 13 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel.
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9. 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.

10. Stavebník je povinný umožnif povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štámeho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byt‘ k dispozícň dokumentácia a všetky doklady
týkajůce sa uskutočňovanej stavby. Na stavbe musí byt‘ 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.

11. Stavebník je povinný stavbu zabezpečif tak, aby stavebnou čmnnosťou neohrozoval
bezpečnosť okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov
a vozidiel na priľahlých komunikáciách.

12. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky dotknutých orgánov, stanovených vo
vyj adreniach k stavebnému konaniu

OR PZ Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves (vyjadrenie Č. ORPZ-SN-ODI-2-
156/2017w dňa 28.08.2017)

Predložená PD rieši výpočet potrebného počtu parkovacích plóch (119 pm), návrh
umieswenia 129 parkovacích a odstavných pl6ch pre obchodné centrum SO 04, SO 05, vo
výkrese č. 40.03 návrh trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia. K PD návrhu
napojenia parkovacích plóch na jestvujúcu parkovaciu plochu OC Tesco, návrhu napojenia
parkovacích plóch na prístupovú komuiiikáciu, návrhu zásobovaiiia OC v meste Spišská
Nová Ves sme sa vyjadrili vo vyjadrení Č. p.: ORPZ-SN-ODI-2-034/2016 dňa 19.04.2016 ač.
p.: ORPZ-SN-ODI-2-1 17/2017. PD rieši naše pripomienky z vyjadrenia zo dňa 17.05.2017.

S vydaním stavebného povolenia stavby, s povolením napojenia objektu na jestvujúcu cestnú
sieť, s určením trvalého vodorovného a zvislého DZ v k. ú. Mesta Spišská Nová Ves podľa
predloženej PD záväzne súhlasíme, po dodržaní týchto podmienok:

1. DZ musia tvarom vyhovovať vyobrazeniu DZ v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z.
VeFkosťou, farebným a povrchovým vyhotovením musia DZ vyhovovať STN 01 8020.

2. DZ musia byť v reflexnom povrchovom vyhotovení.

3. Chodníky musia byt‘ realizované v bezbariérovej úprave.

4. Prípadná zeleň musí byt‘ navrhnutá tak, aby svojim objemom nezasahovala do
rozhľadového trojuholníka pri výjazde vozidiel z prístupovej komunikácie na miestuu
komunikáciu a aby ani do budúcna nezasahovala do hlavného dopravného priestom miestnej
a prísmpovej komi.mikácie.

PIJ neobsahuje návrh regulácie dopravy počas realizácie výstavby OC, parkovacích plóch
a napájania areálu na cestnú sieť. Z uvedených dóvodov najneskór 1 mesiac pred začatím
stavebných prác požadujeme predložiť návrh regulácie dopravy prenosným zvislým
dopravným značením v závislosti od miery zásahu do cesty, resp. od miery zvláštneho
užívania miestuej komunikácie v Spišskej Novej Vsi.

V PD vo výkrese č. 40.03 sa na novej pňstupovej komunikácii pred odbočkou na parkovacie
plochy sa na vozovke cesty nachádza VDZ Vl 2a a popis, že je to čerpacie stanovište. Je to
možné bližšie ozrejmit‘, čo to je, prečo je to navrhnuté na vozovke prístupovej komunikácie
a v blízkosti križovatky?

V prípade verejného záujmu si vyjadrujúci orgán vyhradzuje právo kedykoľvek
podmieňujúce podmienky zmeniť, alebo doplniť.
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Toto vyjadrenie nenahradzuje rozhodnutie prfslušného stavebného úradu a príslušného
cestného správneho orgánu, ktorým pre miesme a účelové komunflcácie je Mesto Spišská
Nová Ves.

13. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívaiňa stavby požiadať
stavebný úrad o vydasúe 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.

14. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných
stavebných mateňálov, objekty zariadenia staveniska a upravif verejné priestranstvo do
póvodného stavu.

15. Lehota dokončenia stavby: 04/2019.

16. Stavebník je povinný podľa * 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť
začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu. V oznámení je potrebné uviesť číslo
rozhodnutia.

Rozhodnutie o námjetkach účastníkov konauia: Neboli vznesené.

Upozornenie:

1. Stavba nesmie byt‘ začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

2. Stavebný úrad podl‘a * 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona zastaví stavebné konanie, ak
stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo
právoplatnosť.

3. PodFa 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rukov odo dna, ked‘ nadobudlo právoplatnost‘.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatlcoch v mení
neskorších predpisov v sume 400,-€ bol uhradený dňa 22.01.2018.

Odóvodnenie

Firma ALEA INVEST, s.r.o., podala na tunajšom úrade dňa 04.01.2018 žiadosf
o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu s názvom „Obchodné centrum —

Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves — SO-04, SO-OS, stavebný objekt SO-40 Komunikácie
a spevnené plochy“ na parcelách č. C KN 2391141, 2391/38, 2391/42, 2391/43, 2391/44,
2391/45, 2391/46, 2391/47, 2391/48, 2391/49, 2391/25, 2391/50, 2391/58, 2391/52, 2391/53,
2391/54, 2391/65 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 20-5240-3/201 1-JS zo dňa 10.02.2012 bob
nahradené rozhodnutím č. 20-5697-6/2014-JS zo dna 10.05.2016, právoplatnosť nadobudlo
dňa 02.06.20 16.

K žiadosti bobi doložené: kópia z katastrákiej mapy; vyjadrenia dotknutých orgánov
a projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia.

Podľa 62 ods. 1 stavebného zákona: v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma
najmä

a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plúnom zóny alebo
podmienky územného rozhodnutia,
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b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,

d) či bude stavbu uskutočňovaf osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Podľa 66 ods. 1 stavebného zákona: v stavebnom povolení určí stavebný úrad
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastnflcov
konania.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti a pripojených podkladov dňa 23.01.2018
oznámil začatie stavebného konania, v zmysle * 61 ods. 2 stavebného zákona od upustil
miestneho zisťovania a ústneho konania a pre účastníkov konania, ktorým oznámenie
o začatí stavebného konania bob oznámené podľa * 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou
vyhláškou, stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dna sňatia verejnej vyhlášky, v ktorej mohli
uplatnif svoje pripomienky alebo námietky ku konaniu.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti a jej pnloh dospel k závem, že jej
uskutočnením, pri dodržaní stanovených podmienok, nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane nie sú ohsozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, splňa požiadavky týkajúce sa
verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
ustanovených stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody. ktoré by bránili povoleniu stavby.
Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bob potrebné rozhodnúť
tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučen je

Podľa * 54 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves,
Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je preskúmateFné súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr.Ján Volný,PhD.
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

1. ALEA INVEST, s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce
2. Účastnflcom konania — vlastnflcom susedných parciel podľa LV Č. (uvádzané vo forme:

parcelně číslo — list vlastníctva Č.): 2391/1, 2391/55 — 1, 2391/37, 2391/75, 2391/76,
2391/36, 2391/35, 2391/67 — 10291, 2389/1 — 6977, 2389/2 — 6978, 2389/3 — 6979,
2389/4 — 6980, 2389/5 — 6981, 2389/6 — 3784, 2389/7 — 3096, 2389/8 — 2761, 2389/9 —

6982, 2389/10 — 8494, 2389/11, 2389/12 — 6267, 2389/13 — 3776, ako aj projektantovi:
Drahoslava Dankaninová, Michalovce formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta
a na intemetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu
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Na vedomie:
3. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
4. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
5. SPP — distňbúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravowíctva, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves
7. KR Hasičského a záchraimého zboru, požiarnická 4, 040 01 Košice
8. Obesný úrad, Odbor starostlivosti o ZP, Stefáiiikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
9. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Dumbierska 14, 041 59 Košice
12. Mesto Spišská Nová Ves — oddelenie správy majetku
13. Mesto Spišská Nová Ves — oddelenie výstavby a dopravy
14. Mesto Spišská Nová Ves — oddelenie úzenmého plánovania a stavebného poriadku
15. Mesto Spišská Nová Ves — oddelenie správy daní a poplatkov
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