
 

 

Zn.: 1713/2019/081 
Vybavuje: Ing. Ferencková 
tel.: 052/4391205 
email: su@podolinec.eu 

  V Podolínec 17.04.2019 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE  
verejná vyhláška  

 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice, IČO: 

3602204704, podal dňa 14.02.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby "Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta – preložka telekomunikačného vedenia 
Slovak Telekom, a. s." v k.ú. Podolínec. 

Mesto Podolínec, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 
poriadku, podľa čl. I, § 2, ods. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa  
§  117, ods. 1  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ), 
v znení neskorších predpisov  posúdil návrh podľa § 37 a 38  stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia, podľa § 39 a/ stavebného zákona vydáva    

rozhodnut ie  o  umiestnení  stavby   
        „ Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta – preložka telekomunikačného vedenia 

Slovak Telekom, a. s.“ 

na pozemkoch parc. č. KN-C 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/9, 110/10, 110/11, 
110/12, 110/13, 110/14, 111/1, 111/4, 286/23, 925/9, 1094/3, 1601, 1696, 1392/5, 1392/8, 2264, 
2265, 2267, 2341, 2342, 2416, 2417, 2419, 2502, 3242, 3496, 3516, 3517, 3518, 3520, 3521, 4047, 
4048, 4049, KN-E 4755/1, 844/1, 8884, 842, 8915/17 v k.ú. Podolínec. 

I. Účel a popis stavby: 

Účelom stavby je preloženie existujúcich telekomunikačných vedení v správe spoločnosti  
Slovak Telekom, a. s. pri výstavbe protipovodňovej ochrany mesta Podolínec. Preložka bude 
realizovaná v mieste výstavby poldra na Hladkom potoku, na uliciach gen. Štefánika, T. Vansovej a na 
ulici Kukučínovej.   

V mieste výstavby poldra na Hladkom potoku bude prevedené preloženie cca 35 m úseku 
existujúceho optického kábla o cca 5 m v smere od poldra, v hĺbke pôvodného uloženia optického 
kábla a jeho uloženie do chráničky. 

V úseku za ulicou Gen. Štefánika medzi riekou Poprad a oplotením záhrad je vedená trasa 
optického kábla vzdušným vedením, ktorú tam pri budovaní protipovodňového opatrenia nebude 
možné ponechať, a preto sa táto trasa preloží na ulicu Gen. Štefánika vybudovaním novej optickej 
a metalickej siete v tomto úseku s uložením do zeme. Následne budú demontované existujúce prvky 
nadzemnej a podzemnej siete v tomto úseku. 

V úseku na ul. T. Vansovej a pravom brehu toku rieky Poprad je uložená trasa existujúceho 
diaľkového kábla typu DKP 8DM0,9 a miestneho kábla typu FLE 50 XN 0,6. Navrhovaná preložka 
prekrižuje riadeným podvrtom rieku Poprad a pokračuje okolo cesty III. triedy č. 3123 v smere do 
obce Lomnička, ďalej križuje podvrtom cestu a prechádza poza areál firmy POLYFORM popri 
oplotení, ďalej trasa riadeným podvrtom križuje rieku Poprad a bude ukončená v mieste DS5. Po 
takto vybudovanej preložke bude demontovaná závesná trať popri ceste do obce Lomnička. 
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II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a, ods. 2 stavebného 
zákona určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou pre územné 
rozhodnutie,  ktorú vypracoval  Ing. Richard Nagy, RN Projekt, s. r. o., Kežmarská 10, 040 11 
Košice.  

2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia  §§ 47 , 48 a 49 stavebného zákona, príslušné 
technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.  

3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona, 
vzťahujúce sa ku stavbe. 

4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa 
osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 
 

5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov: 
 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, 
Komenského 39/A, 040 01 Košice: 
- súhlasí so stavbou s podmienkou: 

- pred vydaním stavebného povolenia majetkoprávne vysporiadať pozemok KN-C 3516 formou 
vecného bremena.  

 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava: 
- súhlasí so stavbou na  podľa doloženej PD za týchto podmienok: 

- stavebník/vlastník telekomunikačného vedenia na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania 
kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do 
katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením, 

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF, 
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané 

na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, 
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, 
zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje  SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF, 

- SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu nasledovne – podľa zákona č. 
351/2011 Z.z. nárok na jednorazovú náhradu sa uplatňuje v príslušnom podniku do 1 roka odo 
dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik 
a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený 
podať súdu návrh na rozhodnutie do 6 mesiacov odo dňa uplatnenia nároku v príslušnom 
podniku.  

 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Levočská 25, 064 01 Stará 
Ľubovňa: 
- súhlasí  za dodržania týchto podmienok: 

- realizáciou danej stavby – rozvodov, nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa cesty III/3123 
Lomnička – spojka, min 1,5 m za vonkajšou hranou cestného telesa danej cesty (t. j. priekopa, 
zárez, násyp, a pod.) 

- pretlak pod tokom Popradu, pri moste 3123-002, realizovať min 5,0 m od vonkajšej hrany 
mostného objektu, z dôvodov údržby mosta, 

- pri zásahoch do cestného telesa (jedine pretlakom), dodať podrobnejšiu PD k posúdeniu, kde 
budú dané podmienky pre zásah do cestného telesa, 

- pri výstavbe sa nesmie skladovať žiaden materiál na ceste III/3123, 
- stavebník zodpovedá za stav a čistotu danej komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
- v prípade poškodenia cesty III/3123 je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu na vlastné 

náklady v plnom rozsahu, 
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- vyzvať pred zahájením prác a po ich ukončení zamestnanca SÚC PSK p. Jozefa Dziaka, tel. 0905 
341 646 na zhodnotenie stavu pred začatím prác a po ich ukončení, 

- pri prácach na pozemných komunikáciách je povinnosť používať dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené PZ SR v Starej Ľubovni. 

 
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov: 
- stanovuje pre realizáciu odsúhlaseného zámeru úpravy nehnuteľností nasledujúce podmienky: 

- úpravu nehnuteľností možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
pripravovať a realizovať bez nutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum, 

- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil a nezničil, 

- predpokladané práce možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať 
bez spracovania ďalšej projektovej dokumentácie, 

- začiatok a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľností stavebník ohlási KPÚ Prešov, 
- po ukončení výkopových a stavebných prác na ploche pamiatkovej rezervácie Podolínec a v jeje 

ochrannom pásme prinavrátiť terén do užívateľsky vhodného stavu, 
- na akýkoľvek nový zámer úpravy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred si 

vyžiadať rozhodnutie o tomto novom zámere. 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor: 
- súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde  za dodržania týchto podmienok: 

- zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností 
predmetnej a priľahlej poľnohospodárskej pôdy, 

- nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať  obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy 
nevhodným situovaním stavby, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na 
obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami. 

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo 
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, 

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie 
stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastov samonáletu drevín, 

- pred začiatkom vykonávania stavebných prác, t. j. nepoľnohospodárskej činnosti na 
poľnohospodárskej pôde, je investor stavby povinný: 

o  pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy požiadať Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový 
a lesný odbor o odňatie PP v zmysle § 17 zákona a k žiadosti predložiť potrebné doklady 
a náležitosti podľa vyjadrenia, 

o  pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok 
vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu dodržať dobu realizácie prác 
a postupovať podľa § 18 zákona: 

▪ vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť 
starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu, 

▪ doložiť návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, 
▪ zabezpečiť ošetrenie skládky a následné vrátenie dočasne odňatej poľnohospodárskej 

pôdy do pôvodného kvalitatívneho stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou, t. j. 
vyčistením manipulačných plôch a rozhrnutím skladovaného podorničia a ornice na celú 
plochu dočasného odňatia, 

▪ oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy začiatok a ukončenie použitia 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. 

 
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie 
z vodohospodárskeho hľadiska: 
- pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor 
starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. 
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Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlas v zmysle § 
27 ods. 1 písm. a) vodného zákona: 
- udelil súhlas na realizáciu stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

- v r. km 82,880 – 83,000 preložený telekomunikačný kábel viesť min. 5 m od navrhovanej 
vzdušnej päty ľavobrežnej hrádze, 

- v r. km 81,116 navrhovanú novú trasu telekomunikačného kábla viesť min. 10 m od existujúcej 
ľavej brehovej čiary r. Poprad (popod existujúcou poľnou cestou), 

- nové podperné body (stĺpy vedenia) pri prekládke na ulici Kukučínovej osadiť min. 5 m od pravej 
brehovej čiary p. Krížny, 

- začatie prác žiadame oznámiť Správe povodia Dunajca a Popradu písomne min 7 dní vopred za 
účelom určenia dozoru zo strany OÚ SL, ktorý bude v prípade potreby oprávnený predkladať 
doplňujúce požiadavky, 

- v prípade narušenia svahov korýt tokov ako aj existujúcich opevnení tokov sú požadované 
úpravy do pôvodného stavu a zatrávnenie narušených svahov, 

- prípadný výrub brehových porastov na pozemkoch vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p. je 
nutné odsúhlasiť vopred s OÚ SL,  

- po ukončení prác predložiť porealizačné zameranie skutočne zrealizovaného križovania 
a súbehu vedenia s tokmi v našej správe v digitálnej podobe, 

- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu OÚ SL, 
- v prípade nezrealizovania križovania a súbehov sietí v súlade s uvedenými požiadavkami správcu 

toku, ak pri výkone správy vodných tokov dôjde  k poškodeniu existujúcich sietí, zodpovednosť 
za vzniknuté škody a náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu bude v plnom 
rozsahu znášať správca (vlastník). 

 
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie 
z hľadiska odpadového hospodárstva: 
- požiadavka, aby stavebník/ investor požiadal OÚ SL, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie ku 
kolaudácii v zmysle § 99  ods. 1 písm. b, bod. 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doložil 
a preukázal potrebnými dokladmi o nakladaní s uvedenými stavebnými odpadmi. 
 

SPP Distribúcia a.s., Bratislava: 
V záujmovom území sa nachádza STL  a NTL plynovody s prípojkami, preto súhlasí s umiestnením 
stavby za dodržania týchto podmienok: 

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

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100m,  

- 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 opráv, 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 výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

http://www.spp-distribucia.sk/
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kontaktovať pred zasypaním 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 byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku 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 byť ihneď 
ohlásené SPP-D na príslušné telefónne číslo uvedené vo vyjadrení,  

- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, 
ktorá je oprávnená porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 
plynárenského zariadenia uložiť pokutu podľa ustanovení Zákona o energetike, poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, 
príp. trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia 
podľa Trestného zákona, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona  o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne 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, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo 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 pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty a trvalé porasty a pod. 

 

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice: 
V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody, ktoré je možné lokalizovať 
na mieste, a zároveň upozorňujú na existenciu podzemných rozvodov a na dodržanie ochranných 
pásiem v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných 
vedení súhlasia za dodržania nasledovných podmienok: 

- pred začatím zemných prác v prípade potreby objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky 
a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na kontakty uvedené vo vyjadrení, 

- v prípade križovania elektrického podzemného vedenia alebo pri súbehu plánovaného výkopu 
s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť elektrické vedenie proti vzniku previsu, 

- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu, 
- pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť 

dodržané minimálne  vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2, 
- pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a. s., prizvať zástupcu spoločnosti VSD, a. s. kvôli kontrole 

nepoškodenosti vedenia, kontaktovať ho min 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. 
 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad: 
Žiadajú v dodržať nasledovné podmienky: 

- žiadajú dodržať ochranné pásma vodovodu a kanalizácie (1,5 m na obidve strany od vonkajšieho 
obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru potrubia 500 mm; 
2,5 m pri priemere nad 500 mm) príp. sa riadiť podľa STN 73 6005 (najmenšie dovolené zvislé 
vzdialenosti pri križovaní podzemných vedení a najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri 
súbehu podzemných vedení) 
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- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie vodovodného potrubia PVPS, a. s. Hraničná 
662/17, 058 89 Poprad. 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný 
úrad musel rozhodnúť. 

  

Odôvodnenie:  

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 
Košice, IČO: 3602204704, podal dňa 14.02.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby "Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta, preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. 
s." na parcelách parc.č. KN-C 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/9, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13, 
110/14, 111/1, 111/4, 286/23, 925/9, 1094/3, 1601, 1696, 1392/5, 1392/8, 2264, 2265, 2267, 2341, 2342, 
2416, 2417, 2419, 2502, 3242, 3496, 3516, 3517, 3518, 3520, 3521, 4047, 4048, 4049, KN-E 4755/1, 844/1, 
8884, 842, 8915/17 v k.ú. Podolínec. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného 
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne v zmysle § 
36 odst. 2 stavebného zákona sa dňa 11.03.2019 uskutočnilo ústne pojednávanie a miestne zisťovanie.  

Návrh bol posúdený podľa § 37 a 38 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými záujmami a jej budúce 
užívanie nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných pozemkov. 
Navrhovaná stavba a jej umiestnenie vyhovuje príslušným ustanoveniam §§ 43d, 43e a 47 stavebného zákona 
a je v súlade s územným plánom mesta Podolínec.  

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol doložený v súlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 
dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vyjadreniami dotknutých orgánov, situačnou snímkou z mapy KN, 
listami vlastníctva. 

K umiestneniu stavby boli doložené tieto vyjadrenia a stanoviská: stanovisko Ministerstvo obrany SR č. 
ASMdpV-49-162/2019 zo dňa 29.3.2019, stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS24567/2019/RO-
31-003 zo dňa 13.3.2019, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO-2018/22019-
2/92158/HM zo dňa 20.11.2018, stanovisko Správy a údržby ciest PSK č. SUCPSK-SL/185/1 zo dňa 5.6.2017, 
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni č. RÚVZ/2018/01165//HŽPaZ/600-
004144 zo dňa 5.11.2018, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni 
č. ORHZ-SL1 315/2018 zo dňa 14.11.2018, vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti 
o životné prostredie č. OU-SL-OSZP-2019/002614-002 zo dňa 11.2.2019, č. OU-SL-OSZP-2018/009303-002 zo 
dňa 13.11.2018, č. OU-SL-OSZP-2018/009302-002 zo dňa 13.11.2018, č. OU-SL-OSZP-2018/008956-002 zo dňa 
14.11.2018, vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, pozemkový a lesný odbor č. OU-SL-PLO-
2018/008921-VD zo dňa 21.11.2018, vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií č. OU-SL-OCDPK-2018/008930-002 zo dňa 26.11.2018, vyjadrenie Okresného úradu 
v Starej Ľubovni, odbor krízového riadenia č. OU-SL-OKR-2018/008983-2 zo dňa 2.11.2018, vyjadrenie Orange 
Slovensko, s. r. o. č. KE-2309/2018 zo dňa 8.11.2018, vyjadrenie PVPS, a. s. Poprad č. 2600/2018/173/IS/16 zo 
dňa 21.11.2018, vyjadrenie SPP Distribúcia, a. s. Bratislava č. TD/NS/0902/2018/Hy zo dňa 14.11.2018, 
vyjadrenie VSD, a. s. Košice zo dňa 2378/2019 zo dňa 06.02.2019. Ich stanoviská nie sú záporné ani 
protichodné a podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach  boli zohľadnené v čl.II bode 5.  podmienok tohto 
rozhodnutia.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby v súlade 
s platnými predpismi. 

 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby je podľa § 40, ods.1 stavebného zákona platné 3 roky 
odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o stavebné povolenie. 
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Poučenie: 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na 
tunajšom stavebnom úrade mesta Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec. Včas 
podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku 
(zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 
 
 
         Mgr. Jaroslav Seman 

primátor mesta 
               v. r. 

 
Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania 

verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Podolínec 
a zverejnené na www.podolinec.eu .  
 
Vyvesené:        30.04.2019                       Zvesené dňa: 14.05.2019 
       
          Pečiatka a podpis:                                                           Pečiatka a podpis: 
 

 Mesto Podolínec      Mesto Podolínec 
  stavebný úrad        stavebný úrad 
 

 
 
 
Doručí sa: 

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

2. Slovak Telekom a. s., Námestie Slobody 6, Bratislava 15, 817 62 

3. obyvatelia ulice Gen. Štefánika 10 – 21, Podolínec 

4. POLYFORM, s.r. o., Terézie Vansovej 10, Podolínec 

5. TOMAK, s. r. o., Hliník 28, 065 03 Podolínec 

6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko 
VÝCHOD, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

7. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

9. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. gen. Štefánika 1,  064 01 Stará Ľubovňa  

10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,  Bratislava 

11. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

12. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

13. RÚVZ, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

14. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa 

15. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

16. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

17. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

18. Správa a údržba ciest PSK, Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa 

19. VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice  

20. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

21. Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec 

22. Orange Slovensko, a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava 

23. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

http://www.podolinec.eu/

