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Slovinky
16.03.2017

Vec:

Žiadost' Mesta Krompachy, námestie slobody 1, 053 42 Krompachy na vydanie
rozhodnutia o využití územia podľa § 35 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v katastrálnom území Krompachy na pozemkoch registra E KN
p. č. 90484/13 a registra C KN p. č. 3073, p. č. 613, p. č. 3072 na využitie územia pre
"Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky" na ul. Zemanská, Banícka
štvrť a Dolina zo dňa 14.02.2017

OZNÁMENIE
o vydaní územného rozhodnutia podľa § 39 a § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Obec Slovinky, ako určený vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust.
§ 117 v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisova § 2
písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky

oznamuje

občanom a právnickým osobám Obce Slovinky a Mesta Krompachy, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím
dotknuté, že dňa 16.03.2017 vydal investorovi: Mestu Krompachy, námestie slobody 1, 053
42 Krompachy

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
o využití územia. v katastrálnom území Krompachy na pozemkoch registra E KN p. č.
90484/13 a registra C KN p. č. 3073, p. č. 613, p. č. 3072 na využitie územia pre
"Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky" na ul. Zemanská, Banícka
štvrť a Dolina

Záujmové územie sa využije na vybudovanie cyklistickej trasy z časti po existujúcej ceste
1II/3255 a po miestnej účelovej komunikácií. V trase cyklistického chodníka budú vybudované aj
nové úseky cyklistických chodníkov. Pri cyklistických chodníkoch budú vybudované
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oddychové stanovišťa s lavičkami a stojanmi na bicykle. Trasa bude vedená v intraviláne
mesta Krompachy na ul. Zemanská, Banícka štvrť a Dolina tak, ako je to zakreslené v
situačných výkresoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Záujmové územie sa
nachádza
v meste Krompachy, na južnom okraji zastavanej časti v smere na obec Slovinky. V záujmovom
území sa zrealizujú asfaltové úpravy krytu vozoviek, dop1nnia dopravné značenia a výstavba
nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry.

Vyznačia sa cyklistické koridory na existujúcich komunikáciách - ul. Zemanská, ul.
Banícka štvrť a ul. Dolina (III/3255). Z časti účelovej komunikácie vznikne cyklistická cestička.

Smerovo sú všetky použité komunikácie ponechané bez zmeny. Smerové vedenie je
plynulé a kopíruje jestvujúcu komunikáciu. Prvý úsek Trasy A je súčasťou cyklistického koridoru
od začiatku úseku do km 0,900.38 a má dÍžku cca 900 m. Druhý úsek Trasy A zahŕňa cyklistickú
cestičku (km 0,900.38- km 1,290.23) a má dÍžku cca 390 m. Tretí úsek Trasy A je pokračovanie
cyklistického koridoru od km 1,290.23 do konca úseku v km 2,310.176 a má dlžku cca 1020 m.
Spolu vznikne cyklistická trasa v dlžke 2310 m, z toho 390 m s úplným vylúčením automobilovej
dopravy.

Prílohy:
Územné rozhodnutie Č. 126/2017/UK-R/SI zo dňa ...". O~" 101~

4)JJ~CNtUftA"
l.QVINK"

Gabriela Kopnická
starostka obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa: /JI. CJ 20/'1 Sňaté dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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Vec:

Žiadost' Mesta Krompachy, námestie slobody 1, 053 42 Krompachy na vydanie
rozhodnutia o využití územia podľa § 35 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v katastrálnom území Krompachy na pozemkoch registra E KN
p. č. 90484/13 a registra C KN p. č. 3073, p. č. 613, p. č. 3072 na využitie územia pre
"Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky" na ul. Zemanská, Banícka
štvrť a Dolina zo dňa 14.02.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Slovinky, stavebný úrad podľa § 117 ods.l v spojení s § 33 ods. 1 zák. Č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na
vydanie územného rozhodnutia o využití územia v katastrálnom území Krompachy na
pozemkoch registra E KN p. č. 90484/13 a registra C KN p. č. 3073, p. č. 613, p. č. 3072 na
využitie územia pre "Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky" na ul.
Zemanská, Banícka štvrť a Dolina zo dňa 14.02.2017 vydáva po uskutočnenom konaní
podľa § 39 a § 39b zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov toto

rozhodnutie o využití územia.

Územie na pozemkoch registra E KN p. č. 90484/13, druh pozemkov ostatné plochy
a registra C KN p. č. 3073, p. č. 613, p. č. 3072 v katastrálnom území Krompachy, druh
pozemkov zastavané plochy a nádvoria umiestnené v zastavanom území obce na základe
návrhu vlastníka Mesta Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

sa využije

na vybudovanie cyklistickej trasy z časti po existujúcej ceste IIV3255 a po miestnej
účelovej komunikácií. V trase cyklistického chodníka budú vybudované aj nové úseky
cyklistických chodníkov. Pri cyklistických chodníkoch budú vybudované oddychové
stanovišťa s lavičkami a stojanmi na bicykle. Trasa bude vedená v intraviláne mesta
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Krompachy na ul. Zemanská, Banícka štvrť a Dolina tak, ako je to zakreslené v situačných
výkresoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Záujmové územie sa nachádza
v meste Krompachy, na južnom okraji zastavanej časti mesta v smere na obec Slovinky.

V záujmovom území sa zrealizujú asfaltové úpravy krytu vozoviek, doplnia sa dopravné
značenia a výstavba nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry.

Vyznačia sa cyklistické koridory na existujúcich komunikáciách - ul. Zemanská,
ul. Banícka štvrť a ul. Dolina (III/3255). Z časti účelovej komunikácie vznikne cyklistická cestička.

Smerovo sú všetky použité komunikácie ponechané bez zmeny. Smerové vedenie je
plynulé a kopíruje jestvujúcu komunikáciu. Prvý úsek Trasy A je súčasťou cyklistického koridoru
od začiatku úseku do km 0,900.38 a má dÍžku cca 900 m. Druhý úsek Trasy A zahŕňa cyklistickú
cestičku (km 0,900.38- km 1,290.23) a má dÍžku cca 390 m. Tretí úsek Trasy A je pokračovanie
cyklistického koridoru od km 1,290.23 do konca úseku v km 2,310.176 a má dÍžku cca 1020 m.
Spolu vznikne cyklistická trasa v dÍžke 2310 m, z toho 390 m s úplným vylúčením automobilovej
dopravy.

Pre nové vyžívanie územia sa určujú tieto podmienky:

1. Na ochranu prírody a krajiny ana zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
- Navrhovaná úprava v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia.
- Výstavba a prevádzka navrhovanej cyklistickej cestičky nemá nepriaznivý vplyv na

životné prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody.
- Po ukončení výstavby zhotoviteľ stavby musí okolité priestranstvá a plochy uviesť do

pôvodného stavu.
- Pred začatím zernných prác musia byť vyzvaní majitelia a správcovia všetkých inžinierskych sietí

k ich vytýčeniu. O vytýčení sietí sa urobí záznam do stavebného denníka.
2. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:

Pretože sa jedná o existujúci objekty, nie sú kladené zvláštne požiadavky na architektonické
a urbanistické riešenie.

3. Napojenie na pozemné komunikácie:
Pre prístup a prevádzku budú využívané miestne komunikácie a cesta III/3255 vo vlastníctve
a správe KSK.

4. Napojenie na inžinierske siete:
"Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky" nebude využívať žiadne nové
napojenia na inžinierske siete.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy.

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31.042 91 Košice
Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. k projektovej dokumentácii
č. 280812017 zo dňa 14.2.2017
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa
nachádzajú nadzemné NN a VN (do 35kV), rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
(1) 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 ana zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb
a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
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rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie
od krajného vodiča.

(3) Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
- pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
- pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
- pre zavesené káblové vedenie 1m,
b) od 35 kV do 11O kV vrátane 15 m,
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia
s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pasme 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 3 m,
- 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 3 m vo vzdialenosti presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, akje zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzernného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmi ce spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podpemého 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.

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 zvýšené
náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia
dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
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,
jej priebehy neevidujeme.

K stavbe, podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme z hl'adiska záujmov
a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady.
Vyjadrenie platí šesť mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade
zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

spp Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11Bratislava 269
Vyjadrenie Č. TDINS/0073/2017/Pr zo dňa 10.3.2017.
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V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:
STL D160, D63, DSO, D32 - PE, STL DNlS0, DNSO, DN40, DN32,

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č 261/2012 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon
o energetike") súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: spp - distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk),

- v zaujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatné vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pasme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 55 242 5509)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
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 oprav, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradné ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D 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,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hÍbku 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 byt' ihneď'
ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovensku obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pasme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecné záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, TPP 906 01 ,
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alalebo ich
ochranných alalebo 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 ,

- stavebník nesmie v ochrannom pasme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Slovak Telekom, a. S., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky
ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. č. 6611704998, dátum
vydania: 21.02.2017, platnosť vyjadrenia do: 21.08.2017

Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:
Stavba dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany
SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný
rešpektovať nasledovné:

Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa
§ 18 ods. 14 Zákona č.13 5/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
miestnej komunikácii.
V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie
neplatným.
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.
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. alalebo DIGI SLOV AKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: Ján Dubiňák,jan.dubinak@telekom.sk, +421 534493203.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alalebo DIGI SLOV AKIA,
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 povinností podľa § 68
zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou 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 polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
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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:
Ján Dubiňák,jan.dubinak@telekom.sk, +421 534493203,0914700436
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
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 Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú 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.

Všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák
Telekom, a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hocman,
spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných práč vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat" zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia)
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UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vyjadrenie Č. OU-SN-OSZP-2017/002391 zo dňa 13.2.2017.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny
orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. l a § 4 ods. l zákona NR SRČ. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona NR SR
Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 64 ods. l písm. d) vo väzbe na § 68 písm. f)
zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o ochrane prírody a krajiny") vydáva v zmysle § 9 ods. l písm. b) a s odkazom na § 9
ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny nasledovné vyjadrenie.

Stavba kladie nároky na zemné, výkopové a búracie práce. Podzemné inžinierske siete je
potrebné pred realizáciou stavby vytýčiť. Požiadavky na zásah príp. výrub drevín nie sú známe
resp. ich PD nerieši a neuvádza. Dočasné zabraté pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na
pôvodné využitie.

Územie charakterizujúce stavbu sa nachádza v 1. stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny, mimo územia s osobitnou ochranou prírody a krajiny.

K projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) s názvom "Cyklistický chodník
Krompachy centrum smer Slovinky" nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky,
za predpokladu eliminovania negatívnych vplyvov v etape realizácie stavby (DRS) na únosnú
mieru a dodržania nasledovných podmienok:

Pri realizácii prác v maximálnej miere dbať na to, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii
okolitých plôch zelene.
Dodržať ustanovenia § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade potreby výrubu
(stínania, odstránenia) drevín rastúcich mimo lesa.
Po ukončení výstavby dbať na dôslednú úpravu územia. Narušený povrch uviesť do stavu
blízkeho pôvodnému, narušené miesta trávnatého porastu dať do pôvodného stavu výsevom.

Toto vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných
dotknutých orgánov a v zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na
predmetné vyjadrenie nevzťahujú predpisy o správnom konaní.
Ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním tohto vyjadrenia
nedotknuté.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vyjadrenie č OU-SN-OCDPK-2017/002711 zo dňa 6.3.2017.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný
podľa zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako cestný správny orgán pre cesty II. a III.
triedy v spojení s § 3 ods. l písm. c) a ods. 5) zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), na základe
prerokovania Vašej žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre územné a stavebné konanie
a preštudovania predloženej projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným
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inžinierom Ing. Miroslavom Váhovským a overenej Ing. Zdenom Krafčíkom, KDS projekt s.r.o.,
Námestie mieru č. l, 080 01 Prešov v 02/2017 zaujíma nasledovné stanovisko:

Po preštudovaní predloženej dokumentácie stavby "Cyklistický chodník Krompachy centrum
smer Slovinky" nemáme námietky ako dotknutý orgán v zmysle § 140a stavebného zákona
k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:
Stavba rieši realizáciu asfaltových úprav krytu vozoviek, doplnenie dopravného značenia
a výstavbu nových odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry. Na existujúcich komunikáciách
(ul. Zemanská, ul. Banícka štvrť, ul. Dolina - cesta III/3255) sa vyznačia cyklistické koridory.
Pri stavebno-montážnych prácach stavebníka stavby "Cyklistický chodník Krompachy centrum
smer Slovinky" , ako aj pri iných činnostiach súvisiacich s hore uvedenou stavbou, ktoré sú jej
súčasťou bude dotknutá cesta III. triedy č. 3255 v intraviláne katastrálneho územia mesta
Krompachy. V danom prípade dôjde k zvláštnemu užívaniu uvedenej cesty III. triedy podľa § 8
ods. 1) cestného zákona a § 11 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. a v neposlednom rade aj
k obmedzeniu premávky v jednom jazdnom pruhu.

Na základe uvedeného je potom stavebník pred začatím prác povinný požiadať tunajší
úrad, ako cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III.
triedy č. 3255, ako aj o čiastočnú uzávierku včítane určenia prenosného dopravného značenia
v súvislosti s umiestňovaním trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia cyklistickej
trasy na ceste III/3255.

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty ako aj zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
včítane prenosného dopravného značenia je potrebné požiadať tunajší správny organ aspoň
3 týždne pred začatím prác.

Ďalej cestným správnym orgánom pre miestne resp. účelové komunikácie je mesto
Krompachy.

Regionálny úrad VZ v Spišskej Novej Vsi
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie územného rozhodnutia
č. 2017/00491-7 zo dňa 7.3.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vydal zavazné
stanovisko na územné konanie predmetnej stavby pod č. 2017/00491-6 zo dna 07.03.2017.
K vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu nie sú námietky.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/11 058 89 Poprad
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie č. 0-3954/2017 zo dňa
23.02.2017

Na území stavby cyklochodníka sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia v správe našej spoločnosti.
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:

Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie trasy vodovodného potrubia
v miestach, kde budú odpočívadia a v miestach, kde budú potrebné výkopy pre osadenie
dopravných značiek a zahradzovacích stlpikov. Vytýčenie vodovodu vykonajú pracovníci
PVPS a.s. na základe objednávky.
Altánok a prvky drobnej architektúry požadujeme umiestniť minimálne 1,5 m od
verejného vodovodu.
Zvislé dopravné značky a zahradzovanie stlpiky požadujeme neumiestňovať priamo nad
vodovodným potrubím.
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Rúru priepustu (DN 400 mm, dl. 3 m) pod vjazdom na odpočívadlo č. 2 požadujeme uložiť
vo vzdialenosti min. 0,80 m (vodorovne) od vodovodného potrubia. Pri prehlbovaní
priekopy pri priepuste požadujeme dodržať minimálne krytie vodovodného potrubia 1,3 m.
Výkopové práce v blízkosti vodovodu požadujeme vykonávať ručne.
Pri obnažení vodovodu pri výkopových prácach okamžite a neodkladne kontaktovať správcu
vodovodnej siete a vodovod zasýpať len s jeho súhlasom.
Požadujeme vyzdvihnúť do nivelety budovaných resp. upravovaných plôch všetky
vodovodné a kanalizačné poklopy (šachtové poklopy, uzáverové a hydrantové hrnce ...),
ktoré sa nachádzajú v mieste stavby a to aj skryté pod asfaltom alebo terénom.

Prikladáme mapy, kde je informatívne zakreslený verejný vodovod v mieste
odpočívadiel a zahradzovacích stlpikov.

Kontakty na pracovníkov PVPS a.s.:
Vytýčenie vodovodu: hľadač p. Labanc, tel. č. 0905 384795.
Správca vodovodu Krompachy, Slovinky: p. Drusa, tel. Č. 0905 219 813.
Volať v pracovne dni v čase: 7:00 - 8:00, 14:00 -15:00.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Stanoviska k projektovej dokumentácii - cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky
Č. IU-2017/933-2123 zo dňa 2.3.2017

Správa ciest Košického samosprávneho kraja v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej
politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu dotknutej pozemnej
komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej, k realizačnému projektu stavby "Cyklistický
chodník Krompachy centrum smer Slovinky" v rozsahu, v akom sa stavba dotýka práv
a právom chránených záujmov správcu dotknutých pozemných komunikácií a to cesty III/3255
v meste Krompachy smer obec Slovinky, stanovuje nasledovné podmienky:

1. Stavebné práce v súbehu s cestou a na ceste III/3255 uskutočňovať tak, aby nedošlo
k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN
73 3050 pre zemné práce.

2. Stavebník pred začatím stavebných prác, ktoré budú vykonávané na cestnom pozemku,
uzatvorí so Správou ciest Košického samosprávneho kraja inominátnu zmluvu (lZ)
o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej
budú stanovené ďalšie podmienky na uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu
cesty. Koncept zmluvy bude stavebníkovi zaslaný na základe jeho podnetu.

3. Zmluva uzatvorená podľa predchádzajúceho bodu tohto stanoviska bude zároveň súhlasom
so zvláštnym užívaním dotknutej cesty, za podmienok uvedených v tejto zmluve, ktoré je
stavebník povinný dodržať.

4. Stavebník pred začatím stavebných prác v cestnom telese, v dostatočnom predstihu vo
väzbe na uzatvorenie lZ, požiada príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Spišská
Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o povolenie na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie. Zároveň požiada o čiastočnú uzávierku a o určenie
použitia prenosného dopravného značenia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
prenosného dopravného značenia na ceste, s predchádzajúcim súhlasom ORPZ - ODI
v Sp. Novej Vsi a dodržaním ich podmienok.

5. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas ich vykonávania nebola ohrozená bezpečnosť
cestnej premávky a prerušená premávka na dotknutej ceste.

6. Potrebné obmedzenie cestnej premávky s čiastočnou uzávierkou cesty musí byt' čo
najkratšiu dobu a prenosné dopravné značenie musí byt' funkčné počas celej doby
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vykonávania stavebných prác, ktoré si vyžiadajú obmedzenie cestnej premávky.
7. Začiatok stavebných prác vykonávaných na ceste, okolo cesty a v jej blízkosti žiadame

oznámiť majetkovému správcovi cesty na č. tel. 0917 626469 (Ing. Blahútová).
8. Stavebné práce na ceste žiadame uskutočňovať' prednostne a podľa možnosti mimo

obdobia výkonu zimnej údržby cesty.
9. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k znečisteniu vozovky a k poškodeniu

cestného telesa a jeho súčastí. Nadmerné znečistenie vozovky je potrebné neodkladne
odstrániť a okolie cesty musí byť uvedené do požadovaného stavu.

10. Zemina z výkopu nesmie byť uložená v hlavnom dopravnom priestore a na cestnom
príslušenstve.

11. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty, výsledku
stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade
vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú
dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov
(TP) opravu vykonať na vlastné náklady.

12. Stavebník v mieste zásahu do cestného telesa cesty poskytuje na kvalitu vykonaných prác
záruku 5 rokov odo dna nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V rámci
uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického
stavu cestného telesa, obnovu VDZ a opravy ZDZ, ktoré vzniknú pri užívaní ním
realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom
telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom
prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.

13. K projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby si vyžiadajte vyjadrenie od vlastníka cesty
- Košického samosprávneho kraja aj od cestného správneho orgánu - Okresného úradu
v Spišskej Novej Vsi, odboru dopravy a pozemných komunikácii, Štefánikovo nám. 5,
05201 Spišská Nová Ves a Okresného riaditeľstva PZ - ODI v Sp. Novej Vsi.

S predloženou projektovou dokumentáciou a uskutočňovaním stavby "Cyklistický chodník
Krompachy centrum smer Slovinky". tak ako je zakreslené v predloženej PD
s ú h l a sim e po dodržaní vyššie uvedených podmienok.
Toto vyjadrenie platí 24 mesiacov odo dňa jeho doručenia, ktoré v prípade zmeny stavby je
možné zmeniť alebo doplniť.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Spišskej Novej Vsi
Cyklistický chodník Krompachy centrum - smer Slovinky - vyjadrenie č. ORPZ-SN-ODI-2-
051/2017 zo dňa 24.2.2017

Predložená PD pre UK a SK rieši návrh stavby cyklistickej cestičky, v rámci vedenia cyklistickej
dopravy rekonštrukcie MK Banícka štvrť, Dolina, návrh vodorovné ho a zvislého DZ na ceste
111/3255 v rámci návrhu vedenia cyklistickej trasy, návrh trvalého vodorovného
a zvislého DZ na cyklistickej cestičke, na MK a na ceste 111/3255 a návrh drobnej architektúry
v úseku Krompachy centrum - Krompachy dolina. V PD sú dopracované naše pripomienky
z vyjadrenia č.p.: ORPZ-SN-ODI-2-03912017 zo dna 09.02.2017.
S vydaním povolenia stavby a s určením trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia
na ceste 111/3255 a na miestnych komunikáciách v meste Krompachy podľa predloženej PD
záväzné súhlasíme po dodržaní týchto podmienok:
1. DZ musia tvarom vyhovovať vyobrazeniu DZ v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z .. Veľkosťou,

farebným a povrchovým vyhotovením musia DZ vyhovovať STN 01 8020. DZ musia byt'
v ret1exnom povrchovom vyhotovení,

2. Navrhnuté DZ C8 a Cl8 na začiatku a na konci cyklistickej cestičky v oboch smeroch môžu
byt' v zmenšenom formáte,
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3. Spodok spodnej DZ musí byť vo výške min. 2,0 m nad niveletou vozovky komunikácie,
alebo spevnenej plochy a 2,5 m nad niveletou cyklistickej cestičky,

4. DZ sa umiestni minimálne 0,5 m od krajnice komunikácií, mimo hlavný dopravný priestor.
V prípade verejného záujmu si vyjadrujúci orgán vyhradzuje právo kedykoľvek podmieňujúce
podmienky zmeniť, alebo doplniť.
Toto vyjadrenie nenahradzuje rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ani cestného správneho
orgánu, ktorým pre miestne a účelové komunikácie je Mesto Krompachy a pre cesty II a III. tried
je Okresný úrad, Odbor CD a PK v Spišskej Novej Vsi.

SVP š. p. Odštepný závod Košice Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2,
041 59 Košice
Stanovisko k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu č. CS SVP OZ KE 740/2011128 zo
dňa 23.2.2017

Z hľadiská technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona
č. 364/2004 Z, z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímame
nasledovné stanovisko :
S predloženou PD je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:

teleso vozovky cyklistického chodníka pri odpočívadle č. 2 v blízkosti vodného toku
(v dlžke cca 200 m), nadimenzovať tak, aby bol možný prejazd ťažkých mechanizmov
správcu toku (20 l) pri výkone správy a údržby vodných tokov;
terén zasiahnutý výstavbou, žiadame po ukončení práč vrátiť' do pôvodného stavu;
pri vyžívaní cyklochodníkov nachádzajúcich sa pozdlž vodných tokov správca toku nebude
brať zodpovednost" za prípadné škodové udalosti v súvislosti s poškodením zdravia;
nakoľko trasa stavby na ul. Zemanskej bude vedená v tesnej blízkosti vodného toku (v dlžke
cca 150 m), upozorňujeme na ustanovenie Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z.,
§ 47, odst. 3;
začatie a ukončenie práč oznámiť 14 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany nasej
organizácie;
ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať' nášho zástupcu a predložiť po realizačné
výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby. Uvedenú dokumentáciu
žiadame predložit" aj v digitálnej podobe (súbor * .dgn, * .dwg);
v prípade, že stavba bude zasahovať' do pozemkov vo vlastníctve SR - správe SVP, š.p.
Odštepný závod Košice, požadujeme o majetkoprávne vysporiadanie.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 § 49, odst. 5 " Správca vodného toku
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných
tokov."
Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného
vodohospodárskeho orgánu.

Podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:
Účastníci konania neuplatnili počas územného konania ani pri miestnom šetrení žiadne
námietky.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
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Odôvodnenie:
Mesto Krompachy, námestie slobody 1, 053 42 Krompachy podalo dňa 14.2.2017 Obci

Slovinky ako určenému stavebnému úradu žiadosť na vydanie rozhodnutia o využití územia
podľa § 35 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov v katastrálnom území Krompachy na pozemkoch registra E KN p. č.
90484/13 a registra C KN p. č. 3073, p. č. 613, p. č. 3072 na využitie územia pre "Cyklistický
chodník Krompachy centrum smer Slovinky" na ul. Zemanská, Banícka štvrť a Dolina.

Územie sa využije na vybudovanie cyklistickej trasy z časti po existujúcej ceste III/3255
a po miestnej účelovej komunikácií. V trase cyklistického chodníka budú vybudované aj nové
úseky cyklistických chodníkov. Pri cyklistických chodníkoch budú vybudované oddychové
stanovišťa s lavičkami a stojanmi na bicykle. Trasa bude vedená v intraviláne mesta
Krompachy na ul. Zemanská, Banícka štvrť a Dolina tak, ako je to zakreslené v situačných
výkresoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Záujmové územie sa nachádza
v meste Krompachy, na južnom okraji zastavanej časti v smere na obec Slovinky. V záujmovom
území sa zrealizujú asfaltové úpravy krytu vozoviek, doplnia dopravné značenia a výstavba
nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry.

Vyznačia sa cyklistické koridory na existujúcich komunikáciách - ul. Zemanská, ul.
Banícka štvrť a ul. Dolina (III/3255). Z časti účelovej komunikácie vznikne cyklistická cestička.

Smerovo sú všetky použité komunikácie ponechané bez zmeny. Smerové vedenie je
plynulé a kopíruje jestvujúcu komunikáciu. Prvý úsek Trasy A je súčasťou cyklistického koridoru
od začiatku úseku do km 0,900.38 a má dlžku cca 900 m. Druhý úsek Trasy A zahŕňa cyklistickú
cestičku (km 0,900.38- km 1,290.23) a má dlžku cca 390 m. Tretí úsek Trasy A je pokračovanie
cyklistického koridoru od km 1,290.23 do konca úseku v km 2,310.176 a má dÍžku cca 1020 m.
Spolu vznikne cyklistická trasa v dÍžke 2310 m, z toho 390 m s úplným vylúčením automobilovej
dopravy.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a
dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo oznámením č. 12612017/UKlVV-OZN/SI zo dňa
16.2.2017

Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 6.3.2017.
Obec Slovinky ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh
podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej
správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hl'adiskám starostlivosti
o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Poučenie: 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 Obec
Slovinky, stavebný úrad.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
príslušným súdom.

Gabriela Kopnická
starostka obce
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Príloha pre žiadatel'a:
Overená dokumentácia s vyznačením nového využitia územia.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
2. Úrad KSK, Odd. správy majetku. Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
3. Úrad KSK, Odd. dopravy, Nám. Maratónu mieru 1,04266 Košice
4. se KSK, Nám. Maratónu mieru l, 042 66 Košice
5. OÚ OS o ŽP, Štefánikovo nám. 5, 05201 Sp. Nová Ves
6. RÚVZ, A Mickiewicza 6,05201 Sp. Nová Ves
7. OR PZ ODI, Elektrárenská 1. 052 Ol Sp. Nová Ves
8. VSD a. s., Mlynská 31,04291 Košice
9. SPP a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 IIBratislava 269,
10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,05889 Poprad
11. Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky
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