
Obec Uzovský Šalgov 

Obecný úrad v Uzovskom Šalgove 138,  082 61,  Uzovský Šalgov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. 101/2021 - 437/Mt                                                                 V Sabinove, dňa  20.10.2021 
 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

(Verejná vyhláška) 
 

 

             Dňa 17.06.2021 podala obec  Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany  na tunajšom 

úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ,,Miestna komunikácia“ 

umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č.  234/1, 338/1, 338/2, 663/1, 663/2, 736/1 katastrálne 

územie Ražňany a pozemkoch KN-E parc. č. 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435/1, 1435/2, 

1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1437/4, 1438/1, 1438/3, 1439, 1653/3, 1653/6 
katastrálne územie Ražňany.  

 

                Obec Uzovský Šalgov ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania 

a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou pod č. 101/2021-

437/Ma zo dňa 28.06.2021, ktoré sa konalo dňa  23.07.2021. 

 

          Obec Uzovský Šalgov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  

stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil 

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a  na základe toho podľa § 39  a § 39a  stavebného 

zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva 
 

r o z h o d n u t i e 
 

o umiestnení líniovej stavby  ,,Miestna komunikácia“ umiestnená na pozemkoch KN-C parc. 

č.  234/1, 338/1, 338/2, 663/1, 663/2, 736/1 katastrálne územie Ražňany a pozemkoch KN-E 

parc. č. 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435/1, 1435/2, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 

1437/3, 1437/4, 1438/1, 1438/3, 1439, 1653/3, 1653/6 katastrálne územie Ražňany tak ako je 

to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
    

         Pre umiestnenie a projektovú prípravu líniovej stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Líniová stavba: ,,Miestna komunikácia“ bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. 

č.  234/1, 338/1, 338/2, 663/1, 663/2, 736/1 katastrálne územie Ražňany a pozemkoch 

KN-E parc. č. 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435/1, 1435/2, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 

1437/2, 1437/3, 1437/4, 1438/1, 1438/3, 1439, 1653/3, 1653/6 katastrálne územie 

Ražňany. tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. František Ondrej.  

 

2. Účel stavby- vytvorenie podmienok pre výstavbu objektov určených na bývanie- 

rodinných domov. 



 

3. Lokalita navrhovanej líniovej stavby: intravilán obce Ražňany. 
 

4. Charakter plánovanej stavby je v súlade s charakterom územia a platným územným 

plánom obce Ražňany. 
 

5. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje žiadne 

chránené časti územia a kultúrne pamiatky. 
 

6. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebnotechnických činností: 
 

 Výstavba miestnej komunikácie 

 Výstavba chodníka pre peších 

 Výstavba odvodňovacieho potrubia 

 Preložka existujúcich inžinierskych sietí (NN vzdušného vedenia a verejného 

osvetlenia) 

 Úprava zelených plôch zatrávnením 
 

7. Objektová skladba: 
 

 Príprava územia 

 Miestna komunikácia a chodník pre peších 

 Preložka stĺpa NN vedenia 
 

8. Ak pri stavebných prácach dôjde k odkrytiu nečakávaného archeologického nálezu je 

nálezca povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť uvedenú skutočnosť 

Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 

nepoškodil alebo nezničil. 
 

9. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový 

systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného 

súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení 

stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť. 
 

10.  V žiadosti o povolenie stavby musí stavebník podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona 

preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné vlastnícke právo, ktoré 

ho oprávňuje na ňom zriadiť požadovanú stavbu. 
 

11. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Krajského 

pamiatkového úradu, Hlavná 115, 080 01, Prešov zo dňa 02.06.2021 pod č. KPUPO-

2021/12275-2/40410/Ha, ktorý  konštatuje: Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 30 

ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí 

s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu ,,IBV Ražňany“ 

líniová stavba k. ú. Ražňany s nasledujúcimi podmienkami: 

 

 Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 

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

predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 

Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 

 



 Oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie uskutočňovania 

stavebných- zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní. 
 

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, 

Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava zo dňa 04.06.2021 pod č. ASMdpV-8-594/2021, 

ktoré konštatuje: Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky 

a súhlasíme s realizáciou stavby: ,,IBV Ražňany“. V danej lokalite sa nenachádzajú 

podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.  

 

13. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku O2 Slovakia s. r. o., 

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava  zo dňa 28.05.2021 pod č. 4-2021 ktorý konštatuje: 

O2 Slovakia, s. r. o., V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo jeho 

zariadenia v správe O2 Slovakia, s. r. o. K predloženej projektovej dokumentácii 

nemáme pripomienky. S vydaním ÚR-SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok 

od jeho vydania. 
 

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosť a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov pod č. 

50865/2021/O zo dňa 09.06.2021, ktorá konštatuje: V záujmovej oblasti na Vami 

predloženej situácií sú trasované potrubia verejného vodovodu (HDPE DN 100mm) 

a verejnej kanalizácie (PVC DN 250mm) v majetku a v správe VVS, a. s. Košice, 

zakreslili v priloženej situácii (viď. Príloha). Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu 

vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú vo vlastníctve majiteľov pripájaných 

nehnuteľností a ich trasovanie je informatívne zakreslené v priloženej situácií. 
 

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku KRPZ PO, KDI, 

Pionierska 33, 080 05, Prešov pod č. KRPZ-PO-KDI-59-104/2021 zo dňa 06.09.2021, 

ktorý konštatuje: Posúdením projektovej dokumentácie KDI uvádza, že z hľadiska nami 

sledovaných záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) súhlasí s dopravným 

pripojením stavby ,,IBV Ražňany- miestna komunikácia“ na miestne komunikácie 

v obci Ražňany podľa § 3b ( pripájanie pozemných komunikácií) zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) za podmienok: 

 

 Pokiaľ na predmetnej komunikácii bude navrhované trvalé dopravné značenie  

je potrebné tento návrh dopravného značenia predložiť na KDI min. v troch 

vyhotoveniach na schválenie (v rámci stavebného konania). 

 

 V prípade, že v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k obmedzeniu 

cestnej premávky na miestnej komunikácii v obci Ražňany je potrebné pred 

samotnou realizáciou uvedení stavby predložiť na KDI projekt prenosného 

dopravného značenia k schváleniu. 
 

16. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Slovak Telecom, a. s., 

Bajkalská 28, 817, Bratislava zo dňa 28.05.2021 pod č. 6612116118 ktorý konštatuje: 

nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii ( ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník 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. 

 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo 

vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu 

žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá 

vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho 

zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telecom a. 

s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať 

spoločnosť Slovak Telecom a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou 

sieti. 

 

 V prípade ak Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a. s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 

nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 

 

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

Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie 

výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie  a dáta ďalej 

rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom 

a. s. 

 

 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosti 

na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do 

projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

17. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Slovanet, a. s., 

Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava 2 zo dňa 16.06.2021 pod č. 4663 ktorý konštatuje: 

Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo 

vlastníctve firmy Slovanet, a. s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad. 

 

18. Do konania bolo doložené stanovisko Východoslovenskej distribučnej a. s., Mlynská 

31, 042 91, Košice zo dňa 31.05.2021 pod č. 9503/2021 ktorá konštatuje: Upozorňujeme 

Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa 

nachádzajú nadzemné 1 kV NN rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. 

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného 1 kV NN vedenia žiadame, aby nebola 

porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava 

elektrického vedenia. Pri výstavbe konštrukcii a budov a pri prácach v blízkosti vedenia 

žiadame dodržiavať bezpečné vzdialenosti od vedenia do 1 kV podľa platných noriem 

STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými 



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

odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. V prípade stavieb, na ochranu 

ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol 

rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam 

regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a. s. V prípade nedodržania tejto 

požiadavky si bude VSD, a. s. uplatňovať všetky škody a zvýšene náklady, ktoré jej pri 

výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že jej stavby a zariadenia dostali do 

ochranného pásma novovzniknutej stavby.  

 

19. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku  OÚ Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov zo 

dňa 09.09.2021 pod č. OU-SB-OSZP-2021/003033-002 ktorý konštatuje: Po 

preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá 

námietky k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri 

dodržaní nasledujúcich podmienok: 
 

 

 So vznikajúcim odpadom nakladať  v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP 

SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

 Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. 

 Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku 

odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese 

Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s. r. o., Hollého 29, 083 01, Sabinov, 

prevádzka v Rožkovanoch- extravilán obce). 

 Zhromažďovať odpady utriedene podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny 

odpadu druh 17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 

v 17 09 01, 07 09 02, 07 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho 

vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu. 

 Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení 

potrebných povolení na takéto využitie zeminy. 

 Po ukončení stavebných  prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob 

nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach. 

 

20. Do konania bolo doložené stanovisko Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11, 

Bratislava zo dňa 28.05.2021 pod č. TD/EX/04183/2021/W ktorá konštatuje: Podľa 

zákresu žiadateľa navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma a/alebo 

bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D. Orientačné 

znázornenie trasy plynárenského zariadenia/ umiestnenia technologického objektu, 

(ďalej len ,,orientačné znázornenie“) a Zoznam plynárenských zariadení, vrátane ich 

ochranného a bezpečnostného pásma, ktoré zasahujú do záujmového územia, sú 

prílohami tohto stanoviska. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských 

zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D 

vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 bezplatne. 

 



21. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku  UPC Broadband 

Slovakia s. r. o.  zo dňa 28.05.2021 pod č. 4-2021 ktorá konštatuje: Po prehodnotení 

našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich 

podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS). Vo vyznačenej 

oblasti nie sú uložené KDS. K uvedenej stavbe nemáme pripomienky. 

 

 

22. Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na stavebný úrad za účelom 

vyznačenia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
  

           Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 

tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude 

podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

             Dňa 17.06.2021 podala obec  Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany  na tunajšom 

úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ,,Miestna komunikácia“ 

umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č.  234/1, 338/1, 338/2, 663/1, 663/2, 736/1 katastrálne 

územie Ražňany a pozemkoch KN-E parc. č. 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435/1, 1435/2, 

1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1437/4, 1438/1, 1438/3, 1439, 1653/3, 1653/6 
katastrálne územie Ražňany.  
 

          Obec Uzovský Šalgov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  

stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil 

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov z ústneho pojednávania, 

ktoré sa konalo dňa  23.07.2021 na Obecnom úrade v Ražňanoch 235, 082 61 Ražňany podľa 

§ 39  a § 39a  stavebného zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že umiestnenie stavby 

zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.  
 

P o u č e n i e : 

 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

                                                       

 

                                                                                           Ing. Jozef Merva 
                                                                                                                 starosta obce 
 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce: 

 

Vyvesené:                                               Zvesené:                                               Pečiatka: 

 



 

 

 

 

 
 


