
OBEC HRABUŠICE
stavebný úrad

Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Číslo evidencie:84/678/20 17 V Hrabušiciach 28.08.2017

Vec:

Žiadost' o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podl'a § 39a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na stavbu
"Krompachy - vodovod cintorín " na ulici Maurerovej a Cintorínskej navrhovateľa
Mesta Krompachy, IČO: OO 329 282, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Obec Hrabušice, stavebný úrad podľa § 119 ods.3 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 umiestnení stavby "Krompachy - vodovod
cintorín " na ulici Maurerovej a Cintorínskej navrhovatel'a Mesta Krompachy, IČO:
OO 329 282, Námestie slobody 1,05342 Krompachy zo dňa 14.06.2017 vydáva podl'a § 39, §
39a, § 41 odst. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov toto

rozhodnutie o umiestnení stavby.

Stavba: "Krompachy - vodovod cintorín"
Druh stavby: líniová stavba

sa umiestňuje

na ulici Maurerovej a Cintorínskej na pozemkoch parcely C KN č. 2904/1,3027/1,3025,3021,
3022,2837,3006,3002,3012/1,28,240, k. ú. Krompachy ana pozemkoch parcely E KN č.
90897,90898,90899,90900, k. ú. Krompachy, tak ako je to zakreslené v situačných výkresoch
na podklade katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia.

Účel a popis stavby:
Predmetom riešenia je zásobovanie dvoch mestských cintorínov úžitkovou vodou z existujúcej
studne. Táto studňa je zriadená pred bytovým domom na Ul. Maurerova. Z dôvodu zníženia
hladiny podzemnej vody je voda zo studne odčerpávaná do kanalizácie. Účelom stavby
vodovodu je využiť úžitkovú vodu zo studne pre zásobovanie výtokových stojanov (celkovo 2
ks) na dvoch mestských cintorínoch.
Členenie stavby:
SO 01 - Úžitkový vodovod

Diel: vonkajší vodovod
Diel: elektroinštalácia



Návrh zásobovania úžitkovou vodou pozostáva z týchto častí:
Výtlačné potrubie zo studne do zásobnej nádrže
Nádrž (zbemá - akumulačná)
Gravitačné potrubie pre rozvod úžitkovej vody
Elektroinštalácia

Výtlačné potrubie:
Studňa je zrealizovaná na kóte 414,07 m n. m. Voda zo studne hÍbky 6,0 m je odoberaná
ponomým čerpadlom, pričom spínanie čerpadla je riadené plavákovým zariadením. Prítok do
navrhovanej nádrže je na kóte 410,10 m n. m. Dížka výtlačného potrubia je 111,00 m.
Trasovanie je zrejmé z grafickej časti.

Nádrž:
Navrhuje sa plastová samonosná nádrž max. objemu 4,7 rrr' , ktorrá je určená na akumuláciu
vody a jej ďalšiemu využitiu. Nádrž bude uložená na betónovej doske hr. 150 mm. Poklop
nádrže bude vyvedený 20 cm nad povrch terénu. Nádrž bude opatrená otvorom pre prítok vody,
odtok a pre preliv pn náhodnom preplnení nádrže.

Gravitačné potrubie pre rozvod úžitkovej vody:
Je navrhnuté potrubie z HD PE rúr D63, ktoré sa uloží do lôžka z prehodenej zeminy v hr. 100
mm. Celková dížka gravitačního potrubia je 291,0 m. Trasovanie je zrejmé z grafickej časti.

Elektroinštalácia:
Pre napojenie a ovládanie ventilu v armatúmej šachte je navrhnutý pilierový rozvádzač
osadený pri armatúmej šachte. V rozvádzači sa osadí programovateľné relé a 3 relé zaplavenia.
Prepojovacím káblom CYKY - 07 x 1,5 vo výkope sa napoja hladinové sondy LA určené na
sledovanie výšky hladiny v nádrži.

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
Ing. Miroslava Gabániová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. Č. 4528*SP* A2,
Zápotockého 12,08001 Prešov.

Údaje o vlastníckom alebo inom práve k pozemkom:
Navrhovateľ predložil súhlas vlastníčky Melánie Cvengrošovej k pozemku KN-E parc. č.
90898, k. ú. Krompachy a súhlas vlastníka pozemku KN-C 302711, k. ú. Krompachy -
Košického samosprávneho kraja, Námestie Matatónu mieru 1, Košice a doklady o vlastníckom
práve k pozemkom, na kterých má byť umiestnená stavba.

Pre umiestnenie stavby a dokumentáciu pre stavebné povolenie stavebný úrad určuje
tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby
v mierke 1.500, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a ktorý vypracoval
projektant Ing. Miroslava Gabániová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. Č.
4528*SP* A2, Zápotockého 12,08001 Prešov.

2. Akékoľvek zmeny umiestnenia stavieb je možné realizovať len na základe
predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

3. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť spracovaná
v rozsahu, ktorý určuje § 9 vyhlášky č. 45312000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona. S realizáciou stavebných prác na jednotlivých
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stavebných objektoch je možné začať až po vydaní stavebných povolení príslušným
stavebným úradom a špeciálnymi stavebnými úradmi.

4. Projektovú dokumentáciu, ktorá bude predložená pre stavebné povolenie, môže
vypracovať len autorizovaná osoba, ktorá splňa požiadavky odbornej spôsobilosti
stanovené v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v súlade so
schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala
Ing. Miroslava Gabániová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. Č. 4528*SP* A2,
Zápotockého 12,080 Ol Prešov.

6. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k začatiu výstavby. Tvorí súčasť podkladov pre
prípravu ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

7. Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
a) navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia,
b) projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný

charakter.
8. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:

pretože sa jedná prevažne o podzemné objekty nie sú kladené zvláštne požiadavky na
architektonické a urbanistické riešenie.

9. Napojenie na pozemné komunikácie:
- pre prístup na stavenisko budú využívané miestne komunikácie,

8. Napojenie na inžinierske siete:
- pre potreby výstavby nie sú potrebné napojenia na inžinierske siete.

9. Pred začatím realizácie stavby zhotoviteľ stavby zabezpečí vytýčenie všetkých
inžinierskych sieti dotknutých v mieste realizácie stavby. Stavebník je povinný
zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržané ochranné pásma podľa platných
STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj jestvujúcimi
inžini erskymi sieťarni.

10. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

10.1 Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31.042 91 Košice
Vyjadrenie č.11202/2017 zo dňa 25.05.2017.
Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácií.
Upozorňujeme Vás, že v záujmovej a v blízkostí záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných
mapových podkladoch sa nachádza podzemné vedenie vysokého napätia 22kV.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.
l. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý ja určený na zabezpečenie spoľahlivej
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
2. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného vodiča kábla. Táto vzdialenosť je
a) l m pri napätí do 11OkV vrátane riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
3.V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké
mechanizmy;
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b ) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky,
pripadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame
však dodržať nasledovné podmienky:
pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky
a mapového podkladu na e-mailovú adresu :skripko_stefan@vsds.sk, tel: 055 6102792,
0917433 311, Ing. Štefan Škripko, , alebo stolicky yeter@vsds.sk, tel: 055 6102213,
0918248563, Ing. Peter Stoličný.
v prípade, že bude križované podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenia proti vzniky previsu,
odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005, Zmena a) tab. 1, 2,
pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
zástupcu spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: Č.t. 055 610 2909,
pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými
vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na
náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému
poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

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 inžinierskych sieti, 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 požiadavky si bude VSD, a. s. uplatňovať
všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa
stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

10.2 SPP Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 269
Vyjadrenie Č.TD/NS/046312017/Ba zo dňa 13.06.2017 .
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č 25112012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí
s vydaním stavebného povolenia na za dodržania nasledujúcich podmienok:

pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činnosti 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 441b, 828 II Bratislava alebo
elektronický, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-
D (www.spp-distribucia.sk);
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzkyalalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania
nepresiahne 1 hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 55626 5120)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
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stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojných mechanizmov;
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, posypu a obsypú plynovodu a uloženie
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.;
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu;
každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátanie poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111727;
upozorňujeme, že SPP-D môže na všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOn, ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti vochrannom alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až
150000 €;
zhotoviteľ prác je povinný pri realizácií činnosti dodržiava ustanovenia Zákona
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä "TPP 906 01, TPP700 02, TPP
702 01, Tpp 702 02";
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
alalebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcich
plynárenských zariadení dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01;
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty trvalé porasty
apod.

Osobitné podmienky:
stavebník po ukončení montážnych prác v mieste, kde dôjde ku križovaniu
navrhovaných vodovodných potrubí s existujúcimi plynárenskými zariadeniami PZ
zabezpečí obnovu pieskového lôžka PZ v súlade s TPP 7020 01/TPP 70202.

10.3 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.
6611714578, dátum vydania: 24.05.2017 pre stavbu "Krompachy-vodovod cintorín".
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Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko:
Stavbou dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. alalebo DIGI Slovakia s. r. o.
Slovak Telekom a. s. a Slovakia s. r. o. požadujú 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:
1. 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.
2. 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.

3. 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 Slovakia 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.

4. 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.

5. 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 preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. 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 zaradení.

7. 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 Slovakia
s.r.o je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona Č. 35112011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. 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 SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia s.r.o.
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 upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu
na stránke https:/ www.telecom.sk/vyjadreniellayoutllayooutl.aspx. Vytýčenie bude
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
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11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré
sú prílohou tohto vyjadrenia.

12. 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..

13. 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.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

10.4 Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2017/006520 zo dňa 25.05.2017.
K projektovej dokumentácií líniovej stavby ,,Krompachy - vodovod cintorín, SO 01 úžitkový
vodovod" nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky, za predpokladu dodržania
nasledovných podmienok.

1. Pri stavebných prácach dodržať základné podmienky a povinnosti pri všeobecnej
ochrane prírody a krajiny a ochrane drevín.

2. Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia platnej
STN 837010 Ochrana Prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

3. Na výrub stromov s obvodom kmeňa na 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou
a súvislého krovitého porastu v zastavanom území mesta s výmerou na 10m2 a mimo
zastavaného územia mesta s výmerou nad 20 m2 je potrebný súhlas príslušného orgánu
ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody.

4. Pôvodné zatrávnené plochy a plochy narušené výstavbou budú uvedené do pôvodného
stavu.

Toto vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny ako dotknutého orgánu v prípadoch
konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 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.

Vyjadrenie OU-SN-OSZP-2017/007482-2 zo dňa 09.06.2017
Z hľadiska odpadového hospodárstva ku projektovej dokumentácií k vydaniu územného
rozhodnutia a stavebného povolenia nemáme námietky za dodržania týchto podmienok :
Odpady vzniknuté počas stavených prác je držiteľa pôvodca povinný zaradiť v zmysle
vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s
odpadmi je drži tel' a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP
SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:

pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia
zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva, (dodržiavať povinnosti držiteľa odpadov ustanovené § 14 zákona
o odpadoch);
pôvodca odpadov pri realizácií stavebných prác právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikatel', je osoba , ktorá tieto práce vykonáva a má povinnosť dodržiavať
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch;
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pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou
stavby;

- vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov;
utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných
nádobách a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim
únikom,
odpady vzniknuté počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný odovzdať na
regionálnu skládku na nie nebezpečný odpad;
druhotné suroviny odovzdať na zhodnotenie do zariadenia na tento účel zriadené;
pri kolaudácií stavby dokladovať zhodnotenie resp. zneškodnenie vzniknutých
odpadov.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 36412004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, investor stavby
požiada tunajší úrad o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

10.5 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17 058 89
Poprad, vyjadrenie k územnému konaniu a stavebnému konaniu č. 011969/2015 zo
dňa 07.06.2017. So stavbou súhlasíme pri splnení podmienok:

a) Úžitkový vodovod nesmie byť prepojený s vodovodnou prípojkou napojenou na
verejný vodovod. Podľa zákona č. 44212002 Z. z. § 27 ods. 7 a vyhlášky MŽP SR
č. 532/2002 Z. z., § 35 ods. 1 a 4, je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody
s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod. To znamená, navrhovaný
úžitkový vodovod nesmie byť žiadnym spôsobom prepojený s vodovodom
zásobujúcim pitnou vodou z verejného vodovodu dom smútku a mestský cintorín.

b) vrhovaný vodovod bude križovať verejný vodovod - prívod do vodojemu DN 300
mm, verejnú kanalizáciu DN 300 mm a mestský vodovod (nie je v správe PVPS a.
s.)- viď priloženú mapu z GIS.

c) Pred začatím zemných prác požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našej
správe pracovníkmi PVPS a. s.

d) V blízkosti vodovodnéholkanalizačného potrubia požadujeme výkopy realizovať
ručne. Pri obnažení vodovodného, alebo kanalizačného potrubia požadujeme
prizvať na kontrolu správcu podzemného vedenia a potrubie znovu zasypať len
s jeho súhlasom.

10.7 Súkromná spojená škola SEZ Krompachy
Vyjadrenie č. 978-1/2017 zo dňa 17.05.2017. K realizácií stavby nie sú námietky, po realizácií
stavebných prác je potrebné dať terén do pôvodného stavu.

10.8 Regionálny úrad verejného zdravotníctva SNV
RÚVZSNIHŽP2017/01609-4 dňa 01.08.2017 záväzné stanovisko.
Súhlasí s návrhom žiadateľa Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy, IČO: na
územné konanie stavby "Krompachy - vodovod cintorín" na ulici Maurerova a Cintorínska,
Krompachy na pozemkoch v katastrálnom území Krompachy.

vydal pod č.j

10.9 Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy - stanovisko pod č. j
12757/2017MKlHi zo dňa k stavbe "Krompachy - vodovod cintorín".

Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou mesta, ako príslušný cestný správny orgán
pre miestne komunikácie, po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie k územnému
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a stavebnému konaniu stavby "Krompachy - vodovod cintorín, SO 01 Úžitkový vodovod"
vydáva stanovisko:
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu za
týchto podmienok:

A. Žiadateľ a zhotoviteľ stavby:
1. Dodrží stanovený styk s miestnymi komunikáciami a spevnenými plochami, a to

pretláčaním. Iba v prípade, kde by nebolo možné riešiť pretláčanie miestnych
komunikácií z technických dôvodov, môže byt' riešená prekopávka miestnej
komunikácie. Vedenie vodovodu na verejných priestranstvách bude riešené
prekopávkami.

2. Zhotoviteľ dodrží príslušné STN a platnú legislatívu SR a PD počas realizácie stavby.
3. Pred realizáciou stavby jej zhotoviteľ v dostatočne dlhom časovom predstihu požiada

Mesto Krompachy, ako cestný správny orgán, o vydanie povolenia zvláštneho užívania
stavbou dotknutých miestnych komunikácií.

4. Zhotoviteľ stavby pri jej realizácii bude zodpovedať za vytýčenie iných podzemných
inžinierskych sietí, ako aj za prípadné vzniknuté škody na majetku mesta, resp. tretích
osôb spôsobené počas realizácie prác, ako aj za prípadne škody vzniknuté následne
v dôsledku akejkoľvek vady diela.

5. Prekopávky uvedie zhotoviteľ stavby do pôvodného stavu odborne spôsobilou osobou.
Odovzdanie prekopávok bude písomnou formou na základe písomnej výzvy zhotoviteľa
stavby. Následne bude vykonaná obhliadka celej trasy za účasti zástupcu mesta
Krompachy a zástupcu zhotoviteľa stavby.

B. Mesto Krompachy, ako príslušný cestný správny orgán:
Vyhradzuje si kedykoľvek toto stanovisko zmeniť, resp. zrušiť, ak si to vyžiada verejný
záujem.

10.10 Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice - súhlas
k umiestneniu stavby "Krompachy - vodovod cintorín" pod č. j. 4555/2017 /OSM-23722 zo dňa
16.08.2017.

Listom doručeným dňa 12.07.2017 ste požiadali Košický samosprávny kraj (ďalej
len "KSK") o vydanie súhlasu k umiestneniu stavby "KROMPACHY - vodovod cintorín"
(ďalej len "stavba"). Predmetom stavby je zásobovanie dvoch mestských cintorínov
úžitkovou vodou z existujúcej studne prostredníctvom výtlačného potrubia do zásobnej
nádrže a gravitačného tlakového vedenia.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Miroslavou Gabániovou,
autorizovaným stavebným inžinierom v apríli 2017, sa uvedená stavba dotýka pozemku
reg. C KN parcelné č., 3027/1 v katastrálnom území; Krompachy.

KSK je vlastníkom pozemku reg. C KN parcelné č. 3027/1 v katastrálnom území
Krompachy. V súčasnosti je dotknutý pozemok v najme Súkromnej spojenej školy SEZ
Krompachy, so sídlom Maurerova 55, 053 42 Krompachy (ďalej len "nájomca").

Po prehodnotení Vami predložených podkladov, ako aj stanoviska nájomcu dotknutého
pozemku, KSK ako vlastník pozemku reg. C KN parce1né č. 3027/1 v katastrálnom území
Krompachy, požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

- stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné
bez nároku na ich náhradu zo strany KSK náklady;

- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných
predpisoch, najmä v zákone Č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon! v znení neskorších predpisov,
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stavebník zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali
bezpečnosť žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy pohybujúcich sa v areáli školy,
všetky výkopy musia byť V súlade s STO 733050 Zemné práce zabezpečené a primerane
označené,
stavebník zabezpečí, aby priebeh stavebných prác neovplyvňoval výchovno - vzdelávací
proces na Škole nad mieru nevyhnutnú pre ich realizáciu
stavebník riadne označí a zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb,
pred začatím realizácie stavebných prác si stavebník zabezpečí stanoviská z jednotlivých
inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku môžu
nachádzať,
stavebník zodpovedá za Škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutého pozemku a vnútornej
komunikácie školy v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prac alebo nedodržaním

- podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác
- o začatí i ukončení stavebných prác bude stavebník informovať nájomcu 5 pracovných dní

vopred.,
- pred začatím stavebných prác uzatvorí stavebník s nájomcom dotknutého pozemku

podnájomnú zmluvu pre účely zabezpečenia práv k pozemku,
- po ukončení stavby bude terén pozemku vrátený do pôvodného stavu zarovnaním zeminy

a zatrávnením,
- stavebník sa do 30 kalendárnych dní od kolaudácie stavby písomne obratí na odbor

správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemku KSK
z majetkovoprávneho hľadiska.
Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej

stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené,

KSK týmto zároveň súhlasí s podnájmom časti pozemku reg. C KN parcelné č. 302711 v
katastrálnom území Krompachy dotknutej uvedenou stavbou v zmysle projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Miroslavou Gabániovou, autorizovaným stavebným
inžinierom v apríli 2017 pre mesto Krompachy, v súlade so znením bodu 11, Čl. V. - Podmienky
nájmu Nájomnej zmluvy č. l5/201O/NZ zo dňa 30.06.2010, vyznení jej dodatkov.

10.11 Dodržať podmienky vyjadrenia účastníčky konania Melánie Cvengrošovej, rod.
Frankovej, bytom A. Bernoláka 2200/32, 010 01 Žilina zo dňa 19.07.2017, a to:

- súhlasím s umiestnením stavby "Krompachy - vodovod cintorín" na pozemku KN-E parc. č.
90898 zapísanej na LV č. 561, k. ú. Krompachy, ktorej som výlučnou vlastníčkou a žiadam
zriadenie vecného bremena. Za zodpovedajúcu odplatu budem považovať jednorázovú finančnú
náhradu.

Stavebník v stavebnom konaní, pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu
preukáže iné právo k pozemku KN-E parc. č. 90898, k. ú. Krompachy (vecné bremeno) vo
výlučnom vlastníctve Melánie Cvengrošovej, rod. Frankovej, bytom A bernoláka 2200/32, 010
01 Žilina.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy: Boli skoordinované a zahrnuté do podmienok
územného rozhodnutia.
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Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
platí 3 roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnost pokiaľ bola v tejto
lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Dňa 14.06.2017 podalo Mesto Krompachy, IČO: OO 329 282, Námestie slobody 1, 053

42 Krompachy na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej stavby: "Krompachy - vodovod cintorín " na ulici Maurerovej
a Cintorínskej .

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona verejnou vyhláškou a oznámením
č. 84/67812017 zo dňa 04.07.2017.
Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 31.07.2017.

Obec Hrabušice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladi 1stanoviská
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, ktoré nemajú vplyv na posúdenie návrhu v
územnom konaní, prípadne prekračujú rámec územného rozhodnutia, napr. tak, že sa vzťahujú
na podmienky počas uskutočňovania alebo užívania stavby, nie sú predmetom tohto
rozhodnutia. Ich platnosť a opodstatnenosť týmto rozhodnutím nie je dotknutá.

Stavebný úrad obce Hrabušice pri konaní zistil, že predložený návrh a projektová
dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré ustanovujú
hygienické a protipožiarne podmienky, podmienky na ochranu zdravia a životného prostredia
a ochranu prírody a krajiny a zistil, že nie je v rozpore s cieľmi a zámermi v území
a umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia. Z uvedených dôvodov bolo
rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny zákon) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Košice
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Mesta Krompachy,
stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom
podľa § 177 a nasl. zákona NR SR č. 16212015 Z. z. Správny súdny poriadok.

«:.:
í PaedDr. Jana Skokanová

starostka obce

Príloha pre žiadateľa:
Overená projektová dokumentácia stavby s vyznačením umiestnenia stavby.

11



Rozhodnutie sa doručí:

Verejnou vyhláškou :

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obecného
úradu v Hrabušiciach a Krompachoch po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Zvesené dňa: ?i.: !!..; ?-.(?.!.!.-!.:........ Pečiatka, podpis: .

Doručí sa:
Účastníkom konania: verejnou vyhláškou,

l. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
2. KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 040 Ol Košice
3. Melánia Cvengrošová, Antóna Bernoláka 2200/32, Žilina
4. Ing. Miroslava Gabániová, Zápotockého 12,08001 Prešov

Na vedomie:
1. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, 052 Ol Spišská Nová Ves
3. PVPS a. s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad
4. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Kromsat, s. r. o., Poštová 2,05342 Krompachy
8. LIEDER LIGHT S.r.o.,M. Gorkého 33, 052 Ol Spišská Nová Ves
9. Ekover, s. r. o., Maurerova 56,05342 Krompachy
10. SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 053 42 Krompachy
ll. SKI Plejsy a. s., Alžbetina 41,04001 Košice
12. Mesto Krompachy, MsÚ odd. výst. TSaŽP, Námestie slobody, 05342 Krompachy
13. Mesto Krompachy, MsÚ odd. výstavby TS a ŽP, 053 42 Krompachy
14. Obec Hrabušice - stavebný úrad, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
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