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KRAJSKÝ ÚRAD
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Námestie mieru 2,08001 Prešov
Číslo spisu: 9/2012/03166-12
Vybavuje: Ing. Ondrejová, tel. 051/7465882

V Prešove 07.08.2012

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove (ďalej len krajský úrad
dopravy) ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy, podľa § 3a ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona Č. 534/2003
Z.z. o organizácií štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 46 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.
71/1967 Zb.") vydáva rozhodnutie, ktorým
povoľuje

podľa

§ 62 až § 66 a § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon Č. 50/1967 Zb.),

stavebníkovi: Slovenská správa ciest,
040 Ol Košice

Investičná

výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4,

líniovú stavbu ,,1/68 Prešov, odbo Škultétyho - ZVL",
stavebné objekty :
010-00 Príprava územia a zariadenia staveniska
012-00 Preložka montovanej haly v COOP Tatry
030-00 Sadové úpravy
101-00 Preložka cesty 1/68 - trasa "A", trasa "C" a križovatka ZVL
102-00 Preložka cesty 1/68 - trasa "B", vetva ,,1" , vetva ,,4"
111-00 Chodník pri preložke cesty 1/68
112-00 Chodníky -ul. Košická
132-00 Poľná cesta vľavo v km 1,300
151-00 Účelová komunikácia
202-00 Most na ceste 1/68 v km 1,875 nad riekou Sekčov
203-02 Most na trase "C" cesty 1/68 v km 0,132
204-00 Most na trase "B" cesty IW06810 v km 0,690 nad okružnou križovatkou
205-00 Most na okružnej križovatke ZVL v km 0,069 cez Švábsky potok
206-00 Most na okružnej križovatke ZVL v km 0,221 cez Švábsky potok
207-00 Lávka pre peších nad riekou Torysa
208-00 Oprava mosta na ul. Pod Wilec hôrkou nad riekou Torysa
211-00 Oporný múr v km 0,650 vpravo
212-00 Oporný múr v km 0,630 vľavo
213-00 Oporný múr v km 0,850 vľavo
214-00 Oporný múr v km 1,150 vľavo
215-00 Oporný múr v km 1,050 vpravo
216-00 Oporný múr v km 1,300 vľavo
217-00 Oporný múr v km 0,140 križovatky ZVL
218-00 Oporné múry v km 0,500 trasy "B"
219-00 Oporné múry v km 0,900 trasy "B"
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Úprava Švábskeho potoka
Protihluková stena v km 0,140 križovatky ZVL
Protihluková stena v km 0,650 trasy "B" vl'avo
Protihluková stena v km 0,900 trasy "A" vl'avo
Ochranná železobetónová konštrukcia pri cestnom podjazde
Oplotenie na ul. Petrovianskej
Dočasné oplotenia pozdíž trasy "A"
Dočasné oplotenia -ul. Košická a ul. Petrovianská
Cestná svetelná signalizácia v križ. km 1,004 ul. Pod Wilec hôrkou
Cestná kanalizácia na ceste 1/68
Cestná kanalizácia na ceste 1/68-A
Čerpacia stanica na trase "A" v km 2,040
Odvodnenie cesty 111106810
Preložka kanalizačného zberača "G"
Preložka kanalizácie zo ZVL
Preložka kanalizačného zberača "GIll" - ul.Petrovianská
Preložka kanalizačného zberača "GIV" - ul. Košická
Preložka vodovodu DN 300 a DN150 pri ZVL
Preložka vodovodu DN 250 - ul. Košická
Preložka úžitkového vodovodu DN 100-bývaly ZASAP
Preložka vzdušných a káblových VN 22kV vedení VSD a.s. -ul. Košická
Spínacia stanica s trafostanicou č.l- km 0,715 trasy "A"
Spínacia stanica s trafostanicou č.2 - km 2,170 trasy "A" (ul. Košická pri ZVL)
Rekonštrukcia spínacej stanice č.3 (ZPA) - ZÚ- ul. Košická
Preložka stožiarovej trafostanice pod Wilec hôrkou
Preložka trafostanice v areáli COOP TATRY
Demontáž VN 22kV prípojky a trafostanice na trase" A" v km 0,965 až 1,000
Preložka NN rozvodov COOP TATRY
Preložka vzdušného NN vedenia na ul. Švábskej
Prípojka NN pre čerpaciu stanicu na trase "A" v km 2,040
Verejné osvetlenie
Preložka a ochrana káblov MTS pOZdíž ul. Košickej
Preložka DOK ORANGE na ul. Košickej
Preložka VTL plynovodu DN 300 a DN 150
Regulačná stanica plynu (RS 10 000)

Objekty stavby sú umiestnené
Prešov, Solivar
v katastrálnom území:
v okrese:
Prešov
Prešovský
kraj:
Stavba bude umiestnená na parcelách:
Trvalý záber
Katastrálne územie: Solivar
KN-C:
2822/2, 3045/10, 3045/11, 3051122, 3069/2, 3070/2, 3070/3, 307517, 3075/8, 3075/9, 3075/1 O,
3075/11, 3075/12, 3075/13, 3077/2, 3077/3, 3079/2, 3079/3, 3079/4, 3079/5, 3079/6, 3080/1, 3080/2,
3081, 3082/2, 3082/3, 3082/4, 3082/5, 3082/6, 308217, 3082/8, 3082/9, 3082/10, 3082/11, 3082/12,
3082/13, 3082/14, 3082/16, 3082/17, 3082/18, 3082/19, 3082/21, 3083/1, 3083/3, 3083 4, 3083/5,
308317, 3083/8, 3083/9, 3083/10, 3083/11, 3083/12, 3083/13, 3083/14, 3083/15, 3083/16, 3083/17,
3083/18, 3083/19, 3083/20, 3083/21, 3084/3, 3084/5, 308417, 3084/8, 3084/9, 3084/10, 3084/11,
3084/12,3084/13,3084/14,3084/15,3084/16,3084/17, 3084/18, 3084/21, 3084/22, 3084/23,3084/24,
3084/25, 3084/26, 3084/27, 3084/28, 3084/29, 3084/30, 3084/31, 3084/32, 3084/33, 3084/34, 3084/35,
3084/36, 3084/37, 3084/38, 3084/39, 3084/40, 3084/41, 3084/42, 3084/43, 3084/44, 3084/45, 3084/46,
3084/47, 3084/48, 3084/49, 3084/50, 3084/52, 3084/53, 3084/54, 3084/55, 3084/56, 3084/57, 3084 58,
3084/59, 3084/60, 3084/61, 3084/62, 3084/63, 3084/64, 3084/65, 3084/66, 3084/67, 3084/68, 3084/69,
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3084/70, 3084/71, 3084/72, 3084/73, 3084/74, 3084/75, 3084/76, 3084/77, 3084/78, 3084/79, 3084/80,
3084/81,3084/82, 3084/83, 3084/84, 3084/85, 3084/86, 3084/87, 3084/88, 3084/89, 3084/90, 3084/91,
3084/92, 3084/93, 3084/94 3084/95, 3084/96, 3084/97, 3084/98, 3084/99, 3084/1 OO, 3084/1 O1,
3084/102,3084/103,3084/104,3084/105,3084/106, 3084/107, 3088/3, 3088/4, 3088/5, 3091/8, 3091/10,
3091/1I, 3091/12, 3091/13, 3091/14, 3091/15, 3140/53, 3140/54, 3140/194, 3141/132, 3141/136,
31411137,3141/138,3141/139,3142/16,3142/32, 3142/39, 3142/40, 3142/41, 3143/16, 3144/6, 3145/27,
3175/1,327512, 3275/3, 3275/4, 3275/5, 3285/5, 3285/6, 3289/15, 3294/11, 3294/12, 3294/13, 3294/14,
3294/15,3294/16,3294/18,3294/19, 3294/20, 3294/21,3294/22, 3294/23, 3294/25,3294/27,3294/28,
3294/29, 3294/30, 3294/31, 3294/32, 3294/33, 3294/34, 3294/35, 3294/36, 3294/37, 3294/38, 3294/39,
3294/40,3294/41,3294/42, 3294/43, 3294/44,3294/45, 3294/46, 3294/47, 3294/48, 3294/49,3294/50,
3294/51, 3294/52, 3294/53, 3294/54, 3294/55, 3294/56, 3294/57, 3294/58, 3294/59, 3294/60, 3294/61,
3294/62, 3294/63, 3294/64, 3294/65, 3294/66, 3294/67, 3294/68, 3294/69, 3294/70, 3294/71, 3294/72,
3294/73, 3294/74, 3294/75, 3294/76, 3294/77, 3294/78, 3294/79, 3294/80, 3294/81, 3294/82, 3294/83,
3294/84, 3294/85, 3294/86, 3294/87, 3294/88, 3294/89, 3294/90, 3294/91, 3294/92, 3294/93, 3294/94,
3294/95, 3294/96, 3294/97, 3294/98, 3294/99, 3294/100, 3294/101, 3294/102, 3294/103, 3294/104,
3294/105,3294/106,3294/107,294/108,3294/109, 3294/110, 3294/111,3294/112,32941113,3294/114,
3294/115, 3294/116, 3294/117, 3294/118, 3294/119, 3294/120, 3294/121, 3294/122, 3294/123,
3294/124, 3294/125, 3294/126, 3294/127, 3294/128, 3294/129, 3294/130, 3294/131, 3294/132,
3294/133,3294/134,3294/136,3294/137,3294/138, 3294/139,3294/140,3305/7,
3082/15,3294/135,3084/81,3294/86,3294/17,330711, 3088/6, 3091/9, 3141/133, 3142/34, 3045/9
KN-E:
264/ 2

Katastrálne územie: Prešov
KN-C:
6186/36,6186/37, 6186/39,6186/40,6192,6196/2,6196/3,6196/4,6196/7, 6198, 6199, 6200,620113,
6201/12, 6201/13, 6201/14, 6201/26, 6201/27, 6201130, 6205/22, 6205/28, 6205/31, 6205/33, 6205/34,
6205/35,6205/37,6205/40,6205/41,6205/42, 6217/53, 6218/5, 6219/9, 6220/26, 6220/27, 6220/29,
6220/30, 6220/32, 6220/38, 6220/40, 6220/42, 6220/44, 6220/45, 6220/46, 6220/48, 6220/49, 6507/10,
6558/22,9504/3, 9504/7, 9505/4, 9513/28, 9505/5, 6220/47
6220/34,6220/33,6220/36,6220/35,
KN-E:
3201/5
Dočasný

záber:

Katastrálne územie: Solivar
KN-C:
3085/14, 3085/15, 3088/2, 3085/21, 3310, 3045/5, 3051/1, 305l/5, 3052/2, 3051/10, 3141/6, 3305/3,
3140/81,3070/1,3285/1,3140/138,3078,3079/1, 3077/1, 3051/22, 3294/5, 3294/8, 3289/8, 3289/1,
3289/7,3145/1,3140/170,3140/94,3140/62,3140/95, 2822/1, 3042/17, 3042118, 3055,
KN-E:
1-979/6, 1-979/7, 1-979/8, 1-979/9, 1-979/2, 1-979/3, 1-979/4, 1-222/1, 1-555/1, 1-222/2, 1-221/1, 1
221/2,
1-255/1, 1-256/1, 1-257/1, 1-2571101, 1-258/1, 1-258/101, 1-258/2, 1-259/1, 1-260/1, 1
265/1, 1-26611, 1-268,
1-267/1, 1-269, 1-270/1, 1-27012, 1-27], 1-27211, 1-272/2, 1-134/1, l
1341101, 1-133,
Neknihované
1-963/3, 1-962/3, 1-96]/301, 1-962/1, 1-974/2, 1-974/3
Katastrálne územie: Prešov
KN-C:
6186/1,6186/2,6185/7,6186/33,6196/5,6201/1, 620118, 6201/28, 6201129,6334,6559,6560/2,6563/2,
6571/1,9817/2,
KN-E:
261/1, 262/3, 263/1, 264/1, 264/2, 265/1, 3023/5, 3024/2, 3025/2, 3025/3, 30251101, 3035/4, 3036/3,
3181, 3188/105, 3192/1,3250/102, 3250/2, 3250/3, 3250/202, 3250/203, 3251/102, 3251/1, 3251/2,
3251/301, 32511201, 3253/201, 325212, 3257/1, 3264/401, 3267/601, 3268/2, 3268/202, 3269/102,
3269/2,3271/2,3271/3,3271/4,3271/6,3271/5, 3272/6, 3271/107, 3271/7,3271/204,3507/1,3507/11,
6205/36,6208/1, 6208/8, 6209/4, 6220/16, 6220/4], 6252/1
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Projektant: ISPO spol. s.r.o. Prešov, Slovenská 86, 080 Ol Prešov
Účelom predmetnej stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta Prešov, čím dôjde
k odľahčeniu jestvujúcej komunikačnej siete, zlepšeniu plynulosti dopravy a životného prostredia v okolí
jestvujúcej komunikácie a zvýšenie kapacity jestvujúceho komunikačného systému v meste Prešov. Táto
komunikácia bude prevádzať tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu do doby uvedenia diaľnice
Dl Prešov západ - Prešov juh do prevádzky. Po uvedení tohto úseku diaľnice Dl do prevádzky bude
navrhovaná preložka cesty 1/68 - trasa "A" tvoriť aj náhradnú trasu pre dopravu v prípade uzatvorenia
tunela Prešov.

Krajský úrad dopravy po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie a po zvážení
potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:
I. Stavebník je povinný počas prípravy a realizácie stavby dodržať podmienky nvedené v nasled.
rozhodnntiach, stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií:
l. rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal stavebný úrad Mesto Prešov pod č. B/23328/2008 Tu
dňa 21.01.2009,
2. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov, Č. PO-12/1989
02/5786/Ul zo dňa 10.07.2012,
3. rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, č. 1/2012/00329-004NK zo dňa
28.02.2012,
4. vyjadrenie o existencii TKZ ORANGE SLOVENSKO a.s., Č. KE -0871/2009 zo dňa 14.8.2009,
5. vyjadrenie OSVO COMP. a.s., Č. 113111/09/pl zo dňa 25.11.2009,
6. vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia v Prešove pod Č. 1/2009/0123 2-02/Zv zo dňa
9.11.2009
7. záväzné stanovisko Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcie špeciálneho stavebného úradu
pod Č. 306112012/S4-V-Dk zo dňa 6.6.2012,
8. záväzné stanovisko Železníc SR, GR, odboru Expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava pod Č.
09307/2012/0420-3 zo dňa 31.3.2010,
9. vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove pod Č. 1/20 l 0/00754-02 zo dňa
12.03.2010,
10. vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove pod Č. 1/2010/00758-02 zo dňa
08.04.20 l O,
ll. vyjadrenie SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava pod Č. TD/2253/Uh zo dňa
16.08.2011
12. stanovisko SVP Š.p., Ďumbierska 14, Košice pod Č. 19994/18174-49210/11 zo dňa 17.10.20 ll,
13. vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava pod Č. 30948 II Prešov zo dňa 1.8.20 II
14. vyjadrenie VVS a.s., Levočská 3, Prešov pod Č. 57387120 II zo dňa 11.07.20 ll,
15. vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, Košice pod Č. 92/PDPSP/2011 zo dňa
12.7.2011,
16. stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Č. 1/2009/01666-002 zo dňa
30.10.2008
II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:
l. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej špecializovaným stavebným
úradom pre cesty I. triedy v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou ISPO, spol. s.r.o.,
Slovenská 86, 080 Ol Prešov. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej
dokumentácii overenej v stavebnom konaní je povinný stavebník včas prerokovať a požiadať
príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle § 68 zákona
Č. 50/1976 Zb.
2. Pri realizácii stavby je nutné dodržať platné technické normy a technologické predpisy, ochranu
verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci.
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Zhotoviteľom predmetnej stavby na základe ukončeného procesu verejného obstarávania a uzavretej
zmluvy o dielo Č. 750/6350/2011101111 je združenie HANT BA DS & ANIK.
Činnosť stavebného dozoru na stavbe bude na základe uzavretej zmluvy o dielo Č. 579/6300/20111S
02111 vykonávať Inžinierske združenie Bung Slovensko s.r.o.
Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabul'ou "Stavba povolená" s uvedením
týchto údajov:
- názov stavby
- stavebník (investor)
- zhotoviteľ stavby
- zodpovedný stavbyvedúci
- stavebný dozor
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia
Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
Stavebník zabezpečí vyznačenie priestorovej polohy stavby. Pred začatím stavebných prác je povinný
zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Zemné práce v blízkosti podzemných vedení
budú vykonávané ručne.
Dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam stavebný úrad ukladá
podľa § 135 zákona Č. 5011 976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas trpieť vykonanie prác na svojich
pozemkoch alebo stavbách. Zároveň je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie
susedných pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno
zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok, alebo stavbu do pôvodného stavu.
Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam
s obmedzením na dobu nevyhnutnú, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na
cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde ku vzniku takej
škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie všetkých pozemných komunikácií
využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k zanášaniu blatom a nadmernej prašnosti
a tým k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.
Stavebné práce vykonať len na uvedenej stavbe a pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícky
alebo iný právny vzťah, alebo so súhlasom vlastníkov, resp. užívateľova správcov sietí a zariadení v
danej lokalite. Po ukončení stavebných prác dočasne zabraté pozemky stavebník uvedie do
pôvodného stavu. Pri terénnych úpravách nebudú vysádzané invázne druhy rastlín.
Pri realizácii stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti
oddielu 3 zákona Č. 50/1976 Zb., podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály
a výrobky podľa zákona Č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov predloží stavebník ku kolaudácii.
Zhotoviteľ stavby ako pôvodca alebo držiteľ odpadov je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi
v súlade so zákonom Č. 223/200 l Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, a s ním súvisiacimi
právnymi predpismi. Ku kolaudácii stavby pôvodca odpadov predloží bilanciu odpadov vzniknutých
počas realizácie a doklady o ďalšom nakladaní s odpadmi, ich zhodnotení alebo zneškodnení.
Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinný riešiť len v určenom obvode staveniska.
Počas stavebných prác je zakázané uskladňovať materiál na verejných komunikáciách.
Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov
a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
Stavebník zabezpečí vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia
Krajského pamiatkového úradu Prešov Č. PO-08/17 42-09/83 89/U l zo dňa 22.09.2008.
Stavebník je povinný v súlade so zákona NR SR Č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
dodržať oznamovaciu povinnosť pri akejkoľvek stavebnej činnosti Archeologickému ústavu SAV.
Pre činnosť počas výstavby objektov v dotyku s vodnými tokmi je zo strany zhotoviteľa stavby
potrebné podl'a § 3 vyhlášky MŽP SR Č. 384/2005 Z.z. v súlade so zákonom Č. 666/2004 Z.z.
o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác , ktorý bude zaslaný
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pred zahájením stavby na odsúhlasenie.
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19. Nutné výruby drevitého porastu v dotyku s vodnými tokmi vyvolané výstavbou komunikácie vopred
odsúhlasiť s SVP, Š.p.. Konečné povolenie na výrub stromov akrov v korytách tokov, na pobrežných
pozemkoch a inundačných územiach vydáva v zmysle zákona Č. 364/2004 Z.z. príslušný orgán štátnej
vodnej správy.
20. Narušené trávnaté plochy a breh koryta toku počas výstavby uviesť do pôvodného stavu.
21. Zahájenie stavby oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy Košice, Medzi mostami 2, Košice min.
14 dní vopred za účelom určenia stavebného dozoru z ich strany.
22. Na preberacie konanie stavby požaduje SVP, Š.p. prizvať ich zástupcu a ku kolaudácii stavby
predložiť porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavebných objektov v dotyku
s vodnými tokmi.
23. Termín realizácie stavby: 24 mesiacov od začatia stavby. Začatie stavby oznámi stavebník
bezodkladne stavebnému úradu.

III. Stavebník ďalej

zabezpečí:

l. Odborný technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor pri vybraných
činnostiach.

2. Po

skončení

stavebných prác stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na

začatie

kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č.

453/2000 o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník podľa ustanovenia § 4 a) zákona NR SR č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov.
V stavebnom konaní bola uplatnená námietka účastníka konania spoločnosti BIMPEX s.r.o.,
Budovateľská 63,080 Ol Prešov:
"Dotknutý účastník spoločnosť BIMPEX s.r.o., so sídlom Budovateľská 63, 080 Ol Prešov
súhlasí s vydaním stavebného povolenia k stavbe ,,1/68 Prešov - odbočka Škultétyho ZVL" v konaní
vedenom pred Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov pod sp. zn.
9/2012/03166 za predpokladu splnenia podmienky vyplývajúcej z právoplatného územného konania
vedeného pred Mestským úradom v Prešove, stavebným úradom pod sp. zn. B/692/20 12 vo veci vo veci
vydania povolenia o umiestnení stavby "Napojenie areálu BIMPEX Prešov na preložku cesty 1/68" 
Budovateľská ulica, Prešov, na pozemkoch parcela registra "C" č. 6196/5, parcela registra "C" č. 6189/1,
katastrálne územie Prešov tak, že súčasťou stavebného povolenia bude stavebné povolenie na realizáciu
stavby "Napojenie areálu BIMPEX Prešov na preložku cesty 1/68" Budovateľská ulica, Prešov, na
pozemkoch parcela registra "C" č. 6196/5, parcela registra "C" č. 6189/1, katastrálne územie Prešov."
Krajský úrad dopravy námietke nevyhovuje a túto námietku zamieta.
Toto rozhodnutie je

podľa

§ 70 zákona

Č.

50/1976 Zb. záväzné aj pre právnych nástupcov

konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ

Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, Košice podal dňa 15.06.2012
vydanie stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu a stavebné objekty v katastrálnom
území Prešova Solivar.
Miestne príslušný stavebný úrad - Mesto Prešov záväzným stanoviskom zn. B/11378/2012 zo
dňa 13.07.2012 súhlasil s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom pri dodržaní
ustanovení stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove ako špeciálny stavebný úrad
pre cesty L triedy oznámil verejnou vyhláškou č. 9/2012/03166-002 zo dňa 02.07.2012 začatie
stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy
a dotknutým organizáciám. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad
upustil podľa §61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania
a v oznámení o začatí stavebného konania určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania, dotknuté orgány
a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.
žiadosť O
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Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou bolo doručené stanovisko
Krajského pamiatkového úradu Prešov, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho
stavebného úradu Košice.
V stavebnom konaní zaslal svoju námietku účastník konania spoločnosť BIMPEX s.r.o.,
Budovateľská 63, Prešov:
"Dotknutý účastník spoločnosť BIMPEX s.r.o., so sídlom Budovateľská 63, 080 Ol Prešov
súhlasí s vydaním stavebného povolenia k stavbe ,,1/68 Prešov - odbočka Škultétyho ZVL" v konaní
vedenom pred Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov pod sp. zn.
9/2012/03166 za predpokladu splnenia podmienky vyplývajúcej z právoplatného územného konania
vedeného pred Mestským úradom v Prešove, stavebným úradom pod sp. zn. B/692/2012 vo veci vydania
povolenia o umiestnení stavby "Napojenie areálu BIMPEX Prešov na preložku cesty 1/68" 
Budovateľská ulica, Prešov, na pozemkoch parcela registra "C" č. 6196/5, parcela registra "C" č. 6189/1,
katastrálne územie Prešov tak, že súčasťou stavebného povolenia bude stavebné povolenie na realizáciu
stavby "Napojenie areálu BIMPEX Prešov na preložku cesty I/68"
Budovateľská ulica, Prešov, na
pozemkoch parcela registra "C" č. 6196/5, parcela registra "C" č. 6189/1, katastrálne územie Prešov."
Krajský úrad dopravy námietke nevyhovel a túto námietku zamietol. Krajský úrad dopravy
nemôže určovať podmienky na realizáciu inej stavby resp. stavebného objektu, ktorý nie je predmetom
konania a nebolo naňho vydané právoplatné územné rozhodnutie. Realizácia dopravného napojenia
spoločnosti BIMPEX s.r.O. nie je súčasťou tejto stavby. O schválení dopravného napojenia na cestu 1/68
rozhoduje príslušný cestný správny orgán v samostatnom konaní v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, preto nie je možné podmieňovať súhlas so
stavebným povolením predbežným schválením dopravného napojenia. V prípade, že účastník konania
uvažuje zriadiť dopravné napojenie na budúcu preložku cesty I/68 musí o to požiadať cestný správny
orgán v samostatnom konaní, ktoré by malo predchádzať územnému konaniu.
V priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Uskutočnením stavby ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva
a právom chránené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil dôvody,
ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Poučenie:

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Prešove, Nám. mieru č. 2, 080 OI Prešov.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

I
d~tÁ..L~
Ing. Vladimír Luterán
prednosta
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove žiada Mesto Prešov, aby
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta, mestských častí a obce na dobu 15 dní. Po
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v Prešove s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame
o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej
tlači.

P~tvrdenie dátu~1U vYl1feXUB azfiľfsenia verejnej vyhlášky:

Datum vyvesema :

.

.

odtlačok pečiatky, po~
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Dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky,

podpis
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Rozhodnutie sa doručí:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SSC, IVSC , Kasárenské nám. 4, 040 O1 Košice
Mesto Prešov, v zastúpení primátorom mesta, Hlavná 73,080 Ol Prešov
Mestský úrad Prešov, stavebný úrad, Jarková 26,080 Ol Prešov
Mestský úrad Prešov, OHAM, oddelenie dopravy, Jarková 26,080 O1 Prešov
ISPO, spol. s r.o., Slovenská 86, 080 Ol Prešov
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Poštová 18,040 Ol Košice
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14,04159 Košice
SPP Distribúcia, a.s., RC Východ, Moldavská 12, 040 II Košice
VVS, a.s., závod Prešov, Levočská 3,08001 Prešov
COOP-TATRY, s.r.o., Budovateľská 55,08127 Prešov
ŽSR, GR, Klemensova 8,81361 Bratislava
ÚRŽO, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Štefánikova 60,04001 Košice
O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18,08006 Prešov
OPMP a.s., Bardejovská 7, 080 06 Prešov
NOS a.s. , Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava
ZVL Auto s.r.o., Košická 26, Prešov
verejnou vyhláškou ostatní účastníci

Na vedomie dotknuté orgány:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

KÚ ŽP v Prešove, odbor och. prírody a krajiny, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
SVP, Odštepný závod Košice, Správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice
ObÚ ŽP v Prešove, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Obvodný pozemkový úrad v Prešove, Nám. mieru 2,08001 Prešov
Obvodný úrad v Prešove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. mieru 3, Prešov
KR PZ SR, KOI v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov
SPF Bratislava, Regionálny odbor, Keratsínske nám. l, 080 Ol Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Regionálny úrad verejného zdrav. so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov
OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 1, 080 Ol Prešov
Správa a údržba PSK, Jesenná 14, Prešov
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