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                                           OBEC  S O Ľ  
___________________________________________________________________  
Číslo: Soľ–2022/54- 05 -OcÚ                                                                         Soľ, 16.02.2022                                                                  

 

                                           Rozhodnutie 
  
 Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov, IČO 00 332968- (navrhovateľ), 
podala dňa 17.01.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, inžinierska líniová stavba- (stavba 
s veľkým počtom účastníkov konania), ktorá sa má umiestniť na pozemkoch v katastrálnom 
území Zámutov v členení:                                                                                                      
→Zámutov osada- SO-01 Vodovod- Rad A1, SO-02 Vodovod- Rad A2, SO-03-Vodovod- 
Rad A3, SO-04 Kanál- Stoka A1,              
→Zámutov- Na hôrke: SO-05 Vodovod- Rad- B1, SO-06 Kanál- Stoka- B1. 

Obec Soľ, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. l 
a podľa § 33 ods. l, v spojení s § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon) ako určený stavebný úrad, 
(list OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBP1-
2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019) a v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok), postupom podľa §§ 35 a 36 
stavebného zákona prerokoval návrh s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, posúdil ho 
podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a 
posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho, podľa § 39, § 39a 
stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, vydáva                                                                                                                             

                                 rozhodnutie o umiestnení stavby,                                                 

„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, inžinierska líniová stavba na 
pozemkoch: 
→SO-01- vodovod Rad Al v dĺžke 232 m, na parcelách CKN č. 513/1, 513/38,  

→SO-02- vodovod Rad A2 v dĺžke 142 m na parcelách CKN č. 513/38, 513/39,  

→SO-03- vodovod Rad A3 v dĺžke 227 m na parcelách CKN č. CKN č. 513/1, EKN 2213/10, 
2213/18, CKN 1640/9, 4161,                                                                                    

→SO-04-kanál stoka A1 v dĺžke 232 m na parcelách CKN č. 4161, 1640/9, EKN 2213/10, 
2213/18, CKN 513/1,                                                                                            

→SO-05- vodovod Rad B1 v dĺžke 246 m na parcelách CKN č. 1624/5, 1624/20, 458/1, 
459/2, 459/10, 1624/7, 460/21, 460/9, 460/6, 1624/11, 546/29,                                

→SO-06- kanál stoka B1 v dĺžke 274 m na parcelách CKN č. 454,1624/5, 1624/20, 458/1, 
459/2, 459/10, 1624/7, 460/21, 460/9, 460/6, 1624/11, 546/29, všetky parcely v katastrálnom 
území Zámutov.                                                                                                                                        

Práva k nehnuteľnostiam                                                                                                            

→Vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sa týmto rozhodnutím umiestňuje rozšírenie 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a jej súčastí v k.ú. Zámutov, sú evidované na LV 
č. 791- (parcely 454, 458/1, 459/2, 459/10, 460/6, 460/9, 460/21, 513/38, 513/39, 1624/7, 
1624/20, 1640/9) na vlastníka Obec Zámutov v podiele 1/1. Parcely CKN č. 546/29, 1624/5, 
1624/11 sú evidované na LV č. 1358 k.ú. Zámutov na vlastníka Obec Zámutov v podiele 1/1. 
Parcela CKN č. 4161 je evidovaná na LV č. 2517 k.ú. Zámutov na vlastníka Obec Zámutov 
v podiele 1/1. Parcely EKN č. 2213/10 a EKN č. 2213/18 sú evidované na LV č. 1592 k.ú. 
Zámutov na vlastníka SR, v správe SVP š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice v podiele 1/1. 
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Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam sú preukázané osvedčenými výpismi z vyššie citovaných 
LV. 

Právo umiestniť verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť na pozemkoch iných vlastníkov 
v zastavanom území obce- (parcely EKN 2213/10 a 2213/18), navrhovateľ v územnom 
konaní preukázal písomným súhlasom vlastníka SVP š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice, vyj. 
č. CS SVP OZ KE 500/2022/4 zo dňa 31.01.2022. 

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval: Ing. Anton Pavúk, autorizovaný 
stavebný inžinier, reg. č. 2102+A+2-2.  

 

           Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky                              
 
1. Týmto územný rozhodnutím sa umiestňuje inžinierska stavba, verejný vodovod a verejná 
kanalizácia (rozšírenie), ako súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na 
hromadné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd z objektov v rámci časti 
katastrálneho územia obce Zámutov. (Stavba vo verejnom záujme, § 3 ods. 1 zákona č. 
442/2002 v znení n. p.). 
Opis trasy vodovodu a kanalizácie:                                                                                                                                 
→SO- 01-Vodovod Rad A1, SO-02 Vodovod Rad A2, SO-03 Vodovod Rad A3, SO- 05 
Vodovod Rad B1: Napojenie radov A1, A3, B1, bude na verejný vodovod. Rad A2 bude 
napojený na vodovodný Rad A1. Potrubie vodovodu bude vedené v ceste, resp. v jej 
pridružených priestoroch. Na trase vodovodu budú osadené hydranty a vodovodné prípojky. 
Rad A3 bude križovať Zámutovský potok. Tento úsek bude osadený do chráničky. 
Križovanie potoka bude prevedené pretláčaním popod potokom. Vodovod (Rad A1, A2, A3) 
je navrhnutý z rúr HDPE D110 o celkovej dĺžke 601 m. Vodovodný rad B1 je navrhnutý z rúr 
HDPE D110 o celkovej dĺžke 246 m.  
→SO-04 Kanál Stoka A1, SO-06 Kanál Stoka B1: 
Odkanalizovanie je riešené stokami spláškovej kanalizácie (SO-04, SO-06). Napojenie 
kanalizácie stok A1 a B1 bude na existujúcu verejnú kanalizáciu výsekom do existujúcich 
šácht. Na trase vedenia budú osadené revízne šachty (DN 1000), kanalizačné šachty 
a vysadené prípojky. Potrubie kanalizačného rozvodu bude vedené v ceste. Stoka A1 bude 
pozostávať z gravitačnej časti kanalizácie (z rúr PVC-U D315 o dĺžke 182 m), výtlačné 
potrubie (z tlakových rúr HDPE 100 PN 16 SDR11 D 50 o dĺžke 50 m) a prečerpávacej 
stanice (PČS ŠA1-2). Prečerpávacia stanica je riešená ako vstupná kanalizačná šachta 
kruhová s monolitickým dnom a prefabrikovanou vrchnou časťou o priemere DN1600. 
V prečerpávacej šachte sú navrhnuté 2 ks čerpadiel. Výtlačné potrubie Stoky A1 bude 
križovať Zámutovský potok. Tento úsek bude osadený do chráničky PVC D 127, dlhej 26 m. 
Stoka B2 je navrhnutá z rúr PVC-U D315 o dĺžke 274 m.                                
2.Potrubie vodovodu a kanalizácie bude vedené v miestnych cestách, resp. v ich pridružených 
priestoroch a v koridoroch vyčlenených pre budúce spevnené cesty. Pripojenie nových 
kanalizačných rozvodov na verejnú kanalizáciu v lokalite „Na Hôrke“, bude na parcele CKN 
č. 454 k.ú. Zámutov, v osade na parcele EKN č. 2213/10. Pripojenie nových rozvodov vody 
na verejnú vodovodnú sieť v lokalite „Na Hôrke“ bude na parcele CKN č. 1624/5, v mieste 
pred parcelou 460/2. Pripojenie nových rozvodov vody na verejný vodovod v osade, bude na 
parcele EKN č. 2213/10, neďaleko premostenia miestneho potoka.   
3.Navrhované umiestnenie stavby a rozsah riešenia je zrejmý zo situácie stavby výkres číslo 
C- 2- Celková situácia a ostatných časti projektovej dokumentácie vypracovanej 
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Antonom Pavúkom, zákazka z obdobia 10/2021. 
Dokumentácia overená v územnom konaní dňa 16. 02. 2022 tvorí prílohu k tomuto 
územnému rozhodnutiu pre navrhovateľa a stavebný úrad.                                                                                               
4.Na vodovodnom a kanalizačnom potrubí v lokalite „Na Hôrke“, vysadiť odbočky pre 
prípojky k rodinným domom na parcelách CKN č. 458/4 a 459/9 k.ú. Zámutov.                                                                                                                             
 



 3

5.Kanalizačná sieť nesmie negatívne ovplyvniť životné prostredie a musí byť zabezpečená jej 
dostatočná prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 
producentov pri všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach, aj so 
zohľadnením sezónnych výkyvov v zaťažení a aby spĺňala požiadavky na vypúšťanie 
odpadových vôd ustanovené zákonom číslo 364/2004 Z.z.- Vodný zákon. Verejná kanalizácia 
musí byť vodotesná, chránená proti zamrznutiu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi.  
6.Prístup a príjazd k lokalitám kde sa má realizovať rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej 
siete, je z miestnej komunikácie označenej parcelou CKN č. 4162, ktorá je pripojená na 
komunikáciu cesty III/3614. (V tejto lokalite je začiatok úseku vodovodu a kanalizácie pred 
domom na parcele CKN č. 5660- nedotýka sa komunikácie III/3614). Ďalej prístup a príjazd 
je po miestnych komunikáciách v osade, označených parc. č. 513/1 a 513/38. Prístup a príjazd 
do lokality na Hôrku, je po miestnych komunikáciách označených parc. č. 629, 1626 a po 
komunikácií onačenej parcelou č. 1624/5, v smere do lokality Na Hôrku.                                   
Navrhovateľ, stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových 
vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedochádzalo 
k znečisťovaniu týchto komunikácií a verejných priestranstiev. Stavba sa bude realizovať 
počas premávky na komunikáciách. Za účelom dodržania dopravnej bezpečnosti stavby, 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na komunikáciách, je stavebník pred začatím 
stavby povinný zabezpečiť na týchto komunikáciách dočasné dopravné značenie, odsúhlasené 
Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ  Vranov n.T.                                                                        
7.V dalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné riešiť plán organizácie výstavby 
(POV), navrhnúť plochy pre skládky materiálov a stavebných zariadení tak, aby skládkami 
nebol obmedzovaný prístup a príjazd k jestvujúcim objektom v rozsahu celej trasy kanalizácie 
a vodovodu, k susedným stavbám a pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia a 
k požiarnym zariadeniam. Pre skládky stavebných materiálov a stavebných zariadení, môžu 
byť využívané iba plochy pozemkov vo vlastníctve obce Zámutov.                                                                                                                             
8.Stavenisko stavby, na ktorú sa vzťahuje toto územné rozhodnutie musí byť zariadené a 
usporiadané v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. č. 
532/2002 Z.z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko 
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Musí byť označené ako stavenisko 
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a 
prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 
ako aj ochrana životného prostredia.                                                                                                     
9.Pri stavebných prácach sa musí dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na 
bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na 
stavbe a v jej okolí. Dodržať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činnosti, príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ostatné 
súvisiace právne a technické normy v oblasti realizácie inžinierskych stavieb. V priebehu 
realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité 
prostredie, (prašnosť, hlučnosť, blato a pod.). V zmysle § 48 stavebného zákona, výkopy 
a skládky nesmú znemožňovať prístup a príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy 
na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách sa musia vybaviť dostatočne 
bezpečnými a kapacitne vyhovujúcim priechodmi a musia sa označiť a zabezpečiť.                                                                                                                       
10.Zásobovanie elektrickou energiou: Pre potreby prevádzkovania spláškovej kanalizácie a na 
nej umiestnenej čerpacej stanice, je nutné vybudovať elektrickú prípojku z verejnej 
distribučnej NN siete. Elektrickú prípojku je potrebné riešiť ako objekt v projektovej 
dokumentácií pre stavebné/vodoprávne povolenie a to na základe určenia a odsúhlasenia 
pripojovacích podmienok VSD a.s. Košice.  
 
11.Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a 
správcov sieti technického vybavenia územia                                                                                   
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11.1.Okresný úrad Vranov n.T.- odbor starostlivosti o ŽP, ZS č. OSZP-2022/001577 zo 
dňa 21.01.2022: OÚ Vranov n.T., odbor star. o ŽP ako príslušný orgán štátnej správy pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie, k navrhovanej činnosti „Rozšírenie vodovodu 
a kanalizácie v obci Zámutov“, zaujíma následovné stanovisko:                                                                                             

→Uvedená činnosť spadá podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie (zákon EIA) pod: 

Časť 10-Vodné hospodárstvo- pod pol. č. 6- čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, 
kde zákon v časti B predpisuje zisťovacie konanie od 2000 do 100 000 ekvivalentných 
obyvateľov (EO). V písomnej časti priloženej dokumentácie je uvedený počet EO pred 
rozšírením kanalizácie stanovený na 1740 a po rozšírení kanalizácie 2000 EO.                                                                                       

V roku 2009 bol v predmetnej veci posudzovaný zámer s názvom „Zámutov- zvýšenie 
kapacity ČOV“, kde bola rozhodnutím OÚ Vranov n.T., OU VT OSZP-2009/00546-011 zo 
dňa 22.05.2009, ČOV v obci Zámutov stanovená na najvyššiu možnú kapacitu 2800 EDO. Pri 
počte 2000 EO, s a teda ČOV v obci Zámutov nebude rozširovať.                                               

Na základe uvedeného, Okresný úrad Vranov n.T.- OSZP konštatuje, že uvedenú činnosť nie 
je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení n.p. Upozorňujeme na 
skutočnosť, že týmto stanoviskom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a rovnako stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy alebo 
rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov.                                                  

11.2.Okresný úrad Vranov n.T., Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej 
vodnej správy, záv. stanovisko č. OU-VT-OSZP-2021/012261-002 zo dňa 28.12.2021, ako 
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, dáva v zmysle § 28 zákona číslo                     
364/2004 Z.z. o vodách v znení nesk. predpisov (vodný zákon), k projektovej dokumentácií 
na stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“- (projektová 
dokumentácia vypracovaná projektovou organizáciou Ing. Anton Pavúk), následovné 
vyjadrenie:                                                                                                                       

Z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za 
nasledujúcich pripomienok:                           

→SO -01 vodovod Rad A1, SO-02 Vodovod Rad A2, SO-03 Vodovod Rad A3, SO-04 Kanál 
Stoka A1, SO-05 Vodovod rad B1, SO-06 Kanál Stoka B1, sú vodnými stavbami (§ 52 
vodného zákona), ktoré podliehajú vydaniu vodoprávneho (stavebného) povolenia. 
Príslušným orgánom pre ich povolenie je OÚ Vranov n.T., odbor star. o ŽP ako orgán štátnej 
vodnej správy. K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia je potrebné priložiť  
právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby + príslušné doklady podľa vyhlášky číslo 
453/2000 Z.z.. Nevyhnutným podkladom k žiadosti je preukázanie vlastníckych práv, resp. 
iného práva, z ktorého bude vyplývať právo uskutočniť požadovanú stavbu.                                                                                                                                          

→Zaústenie navrhovanej kanalizácie a vodovodu, možno len s písomný súhlasom 
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu. 

→Projektová dokumentácia k vodnej stavbe pre stavebné povolenie musí byť spracovaná 
autorizovaným stavebným inžinierom na vodné stavby, doplnená o informácie o dodržaní 
podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. 

→Pri realizácií stavby požadujeme dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie  
prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 
vodného zákona.  

→Činnosťou neohroziť ani nezhoršiť kvalitu povrchových a podzemných vôd, nepoškodiť 
životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť existujúce 
vodné stavby. 
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11.3.Okresný úrad Vranov n. T.- odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva, ZS č. OSZP-2021/012244-002 zo dňa 29.12.2021: Z hľadiska 
odpadového hospodárstva tunajší  úrad súhlasí s umiestnením a s realizáciou stavby 
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, za splnenia týchto podmienok:                                                                                               

→S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií danej stavby sa bude nakladať v súlade s 
legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.                                                                                                       

→Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, 
zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom. 

→Využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na 
zhodnocovanie odpadov, (činnosť R1 až R13).                                                                                      

→Nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na 
zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D15.                                                                                    

→Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom 
a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch. 

→Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového 
hospodárstva. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch. Pôvodca odpadov bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle 
vyhlášky č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení nesk. 
predpisov a evidenciu o nakladaní s nimi.                            

→Ohlasovať údaje evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať 
ohlasované údaje po dobu 5 rokov. Zhromažďovať odpad najdlhšie 1 rok pred jeho 
zneškodnením, najdlhšie 3 roky pred jeho zhodnotením.                                                                            

→S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočnení stavby bude pôvodca nakladať  
v zmysle VZN obce Zámutov. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi, musí mať 
pôvodca odpadu doklad. K žiadosti o vydanie vyjadrenia ku kolaudácií stavby, pôvodca 
odpadu predloží príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (OÚ                   
Vranov n.T), doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (faktúry, protokoly, vážne 
lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním), resp. iné 
doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas výstavby.  

11.4.Okresný úrad Vranov n. T.- odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej ochrany 
prírody, ZS č. OSZP-2022/00967-002 zo dňa 10.01.2022: Na území stavby „Rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ platí 1. stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane 
prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.. Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadneho 
územia NATURA 2000. K vydaniu povolenia pre uvedenú stavbu parc. reg. CKN č. 513/1, 
513/38, 513/39, 1640/9, 4161, 1624/5, 1624/20, 458/1, 459/2 459/10, 1624/7, 460/21, 460/9, 
460/6, 1624/11, 546/29, 454 a parc. EKN č. 2213/10, 2213/18 v k.ú. Zámutov, OÚ Vranov 
n.T ako dotknutý orgán štátnej ochrany prírody a krajiny nemá námietky za predpokladu, že 
budú dodržané následovné podmienky:                                                           

→Pri realizácií stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody 
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov 
a pomôcok, musí sa dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení 
stavebných prác. 

→Počas prác bude zabezpečené, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu. Prípadné 
vzniknuté skládky budú počas prác v hodným spôsobom bezodkladne likvidované. 

→Rešpektovať významný krajinný prvok (rieka, brehový porast...), podľa § 2 ods. 2 písm.c) 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Významný krajinný prvok možno užívať len takým 
spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho 
ekostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 
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→Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromy 
a kry), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 
543/2002 Z.z., alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane 
prírody. 

→Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcii ich podzemných a nadzemných časti, 
resp. k ich odumretiu. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo a ručne 
a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je 
potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čím skôr zasypať. 

→Pri realizácií stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia 
smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých 
ekosystémov. Pri stavbe postupovať tak, aby  neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a 
živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 

→Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo                 
uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia 
uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie 
organizácií ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou prijímajúcou 
oznámenia o nájdených chránených živočíchoch je podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona 
o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR- RCOP Prešov. V prípade, že predmetnou 
investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§§ 35-36 
zákona), na takúto skutočnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva ŽP SR. 

→Po ukončení stavby uviesť pozemky dotýkajúce sa výstavby do pôvodného stavu.                       

11.5.Okresný úrad Vranov n.T, odbor star. o ŽP, úsek štátnej správa ochrany ovzdušia, 
ZS č. OU-VT-OSZP-2022/000673-002 zo dňa 03. 01. 2022, ako orgán štátnej správy 
ochrany ovzdušia, dospel k záveru, že navrhovaná stavba nebude samostatným novým 
zdrojom, ani nebude súčasťou iného, resp. jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, preto 
k navrhovanej stavbe nemáme pripomienky.                                                                                                                          

11.6.Okresný úrad Vranov n.T, odbor krízového riadenia, ZS č. OU-T-OKR-
2021/003668-004 zo dňa 29. 12.2021, v zmysle § 140a písm. a) a ods. 3 a § 140b ods. 1 a ods. 
2 stavebného zákona a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
nesk. predpisov, ako aj  vyhl. č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, k 
predloženému projektu “Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, z hľadiska 
záujmov civilnej ochrany, nemá pripomienky.  

11.7.Okresný úrad Vranov n. T.- Pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OÚ– PLO-
2022/000554-002: OÚ- PLO: Po preštudovaní predložených dokladov, správny orgán 
považuje za potrebné uviesť, že ak pri realizácií stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 
v obci Zámutov“ dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako l rok, 
je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej v znení n.p. V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej 
pôdy na čas kratší ako l rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej 
pôde postupovať podľa § 18 zákona a požiadať správny orgán o stanovisko k použitiu 
poľnohopodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel, na čas kratší ako l rok. Toto vyjadrenie 
nenahrádza súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle 
citovaného zákona.                                                                                                                                         

11.8.Okresný úrad Vranov n. T.- Pozemkový a lesný odbor, stanoviskom č. OÚ– PLO-
2022/001610-002 zo dňa 25.01.2022, podľa § 18 ods. 12 a 2 zákona č. 220/2002 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák.č. 245/2003 Z.z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy (PPF) na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako l rok, na parcelách CKN č. 513/1, 513/38, 513/39, 
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458/1, 459/2, 459/10, 460/21, 460/9, 460/6, 546/29, 454 k.ú. Zámutov a na uvedenie pôdy do 
pôvodného stavu určil lehotu do, 31.05.2023.                                  

Správny orgán súhlasí s navrhovaným zámerom stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 
v obci Zámutov“ na PPF na čas kratší ako l rok za dodržania následovných podmienok: 

→Ohlásiť správnemu orgánu začiatok a ukončenie prác spojených s použitím PPF, vrátane jej 
uvedenia do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác. 

→Zabezpečiť aby pri realizácií prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených 
vlastnosti predmetnej a príľahlej PPF. Vstupy na pozemky si investor dohodne s vlastníkmi 
pozemkov, prípadne s užívateľom. Začiatok, priebeh a koniec prác oznámiť 
poľnohospodárskemu subjektu, ktorý využíva predmetnú pôdu, prípadne vlastníkom pôdy, 
aby sa predišlo poškodeniu poľnohosp. plodín. 

→Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohosp. pôdy odnímanej dočasne 
a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie humusového horizontu. 
Investor stavby zabezpečí ošetrenie skládky a následné vrátenie dočasne odňatej pôdy do 
pôvodného kvalitatívneho stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou, t.j. vyčistením 
manipulačných plôch a rozhrnutím skladovaného podorničia a ornice na celú plochu 
dočasného odňatia.  

→Po ukončení požadovaného zámeru poľnohosp. pôdu uviesť do pôvodného stavu podľa 
predloženej bilancie skrývky humusového horizontu a návrhu na vrátenie použitej PPF tak, 
aby nedošlo k poškodeniu vrchnej orničnej vrstvy. Skrývku vykonať tak, že vrchnú orničnú 
a podorničnú vrstvu pôdy z hĺbky 30 cm ukladať vedľa výkopu zvlášť, prípadne na skládku 
a spätne ju využiť na zahumusovanie po skončení výkopových prác. Podľa § 18 ods. 1 
zákona, ust. podľa §§ 13 až 145 a § 17 sa neuplatnia v prípadoch použitia PPF na 
nepoľnohosp. zámer na čas kratší ako l rok, vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu. 

11.9.Obec Zámutov- cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, 
vyjadrenie zo dňa 18.01.2022: 

S umiestnením a realizáciou stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ 
súhlasíme a požadujeme dodržať následovné podmienky:                                        

→Výstavbou sa nesmie zasahovať do šírkového usporiadania miestnej komunikácie  cesty 
vybudovanej na parcele CKN č. 1624/5, v lokalite „Na Hôrke“. 

→Realizácia prác na uvedenej stavbe si vyžiada povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa             
§ 8 ods. 1 cestného zákona. O vydanie povolenia požiada stavebník príslušný cestný správny 
orgán v dostatočnom časovom predstihu pred začatím stavebných prác. Ak si stavebné práce 
v dotknutých úsekoch ciest vyžiadajú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom 
predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky danej miestnej 
komunikácie a o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení 
z dôvodu dočasnej zmeny v organizácií miestnej dopravy, (predložiť projekt použitia 
dopravných značiek odsúhlasený dopravným inšpektorátom).  

11.10.OR HaZZ Vranov n.T.- ZS č. ORHZ-VT1-2022000018-002 zo dňa 
05.01.2022:/000704-002: Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby „Rozšírenie vodovodu 
a kanalizácie v obci Zámutov“, k projektovej dokumentácií pre územné konanie, s riešením 
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza 
stanovisko orgánu požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.                     

11.11.RÚVZ Vranov n.T, vyjadrenie č. HŽPaPPL/02323/2021/004981 zo dňa 04.01.2022: 
Orgán verejného zdravotníctva – RÚVZ vo Vranove n.T., súhlasí s návrhom žiadateľa Obec 
Zámutov, na územné konanie stavby: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“. 
Navrhovaná stavba nie je rozpore s verejnými záujmami chránenými zák.č. 355/2007 Z.z., 
preto sa súhlasilo s návrhom na územné konanie predmetnej stavby.                                                                                                              
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11.12.Krajský pamiatkový úrad Prešov, záv. stanovisko č. KPU PO-2020/25310/JU: 
KPÚ Prešov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie vodovodu 
a kanalizácie v obci Zámutov“, súhlasíme s podmienkou: 

→Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona 
oznámiť každý archeologický nález na KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa 
nález nepoškodil alebo nezničil.  

11.13.Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice, stanovisko č. KE 500/2022/4: 
Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k projektovej dokumentácií stavby 
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ o objektovej skladbe SO-01 Vodovod 
rad Al, SO-02 Vodovod rad A2, SO- 03 Vodovod rad A3, SO-04 Kanál Stoka A1 v lokalite 
Zámutov- osada, v časti Zámutov Na Hôrku SO -05 Vodovod Rad B1, SO-06 Kanál Stoka Bl, 
nasledujúce stanovisko:                                                                                                                         

Trasa navrhovaných inžinierskych sieti- spláškovej kanalizácie, (výtlačné potrubie Stoky B1) 
a vodovodu (Rad A3), bude križovať vodný tok Zámutovský potok ID č. 4-30-09-858, v cca 
rkm 4,950, ktorý je vedený v správe našej organizácie SVP, š.p. OZ Košice.  

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením, voči vydaniu územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby nemáme námietky. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie požadujeme:                                                                                                                       

→Navrhované technické riešenie odsúhlasiť s prevádzkovateľom existujúcej kanalizácie 
a koncovej ČOV, jeho súhlas zdokladovať a súčasne preukázať hydrotechnickými výpočtami, 
že existujúca kanalizácia má dostatočnú hydraulickú kapacitu a koncová ČOV aj voľnú 
látkovú kapacitu na bezpečný príjem prírastku spláškových odpadových vôd z plánovanej 
stavby. 

→Doplniť hydrotechnické výpočty množstva odpadových vôd odvádzaných navrhovanou 
spláškovou kanalizáciou, do jestvujúcej spláškovej kanalizácie Zámutov. 

→Projektovanú čerpaciu sanicu odpadových vôd na navrhovanej spláškovej kanalizácií 
riešiť: 

-S dostatočným retenčným objemom pre potreby akumulácie pritekajúcich odpadových vôd 
po nevyhnutnú dobu aj v čase výskytu mimoriadnych situácií na kanalizácií alebo priamo 
v objekte Čerpacej stanice (náhly dlhšie trvajúci výpadok elektrickej energie a pod.), v PD 
doplniť projektovanú dobu bezpečnej akumulácie pritekajúcich odpadových vôd z ČS,  

-Bez havarijného obtoku (spláškové odpadové vody zachytené v čerpacej stanici musia byť 
odvedené na prečistenie do ČOV, nesmú byť odľahčované do povrchových vôd, ani do 
podzemných vôd),   

-So zvukovou a svetelnou signalizáciou porúch, vrátane telemetrického prenosu hlásenia 
poruchových stavov v ČS na vybranú cieľovú stanicu, 

-S náhradným zdrojom elektrického prúdu s automatickým nábehom. 

→Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby 
dopracovaný v zmysle vyššie uvedených podmienok, žiadame predložiť našej organizácií na 
zaujatie stanoviska. 

→Z hľadiska technicko- prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 
ochrany, s predmetnou projektovou dokumentáciou stavy „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 
v obci Zámutov“ pre potreby územného rozhodnutia je možné súhlasiť za dodržania 
následovných podmienok:                                                                                                                                              

-Pri križovaní vodného toku pretláčaním musí byť líniové vedenie uložené v chráničke pod 
dnom toku s krycou výškou min. 1,20 m nad hornou hranou chráničky bez uvažovania 
prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 5,0 m od brehovej čiary 
vodného toku obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie min. 25 t, 
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vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP š.p. využíva na zabezpečenie 
opráv a údržby vodných tokov.  

-V mieste križovania toku bezvýkopovou technológiou, štartovaciu a koncovú jamu zriadiť  
vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary toku, v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona 
v znení n.p. Dodržať ďalšie podmienky pre križovanie a súbehy líniového vedenia stanovené 
STN 73 6822 (Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi). 

-Ďalší stupeň projektovej dokumentácie s dôrazom na technické riešenie križovaní líniových 
vedení s vodnými tokmi (detaily jednotlivých križovaní), zaslať na SVP, š.p. na zaujatie 
stanoviska. 

V zmysle § 47 vodného zákona v znení n.p., sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými 
stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území,  
povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby 
neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, 
splaveninami a ľadom. 

→Z hľadiska odboru správy majetku 

-Stavba “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ stavebnými objektmi SO-03               
Rozšírenie vodovodnej siete a SO-04 Rozšírenie stokovej siete, bude križovať vodný tok 
Zámutovský potok a zasiahne pozemky EKN parc. č. 2213/10 a EKN č. 2213/18, evidované 
na LV č. 1592 k.ú. Zámutov, ktoré sú vo vlastníctve SR, v správe SVP š.p. Košice. 

-Pre potreby stavebného konania podľa § 58 stavebného zákona, za účelom preukázania iného 
práva k pozemkom podľa 139 ods. l stav. zákona, žiadame pred vydaním stavebného 
povolenia uzatvoriť „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, ktorej 
predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení „Zmluvy o vecnom 
bremene“ (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie 
vodovodu a kanalizácie na vyššie uvedených pozemkoch vo výmere vyplývajúcej 
z porealizačného zamerania. 

11.14.Ministerstvo vnútra SR, Centrum Podpory Prešov, odd. telekomunikácií a 
informatiky, ZS č. CPPO-OTS-2021/002790-498 a ZS č.2022/001079-024: K umiestneniu 
a realizácií stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, z hľadiska oddelenia 
telekomunikačných služieb Centra podpory Prešov (OTS CP PO) a nami sledovaných 
záujmov, nemáme pripomienky. Uvedené vyjadrenie je výhradne stanoviskom nášho útvaru 
z hľadiska existencie zariadení elektronickej komunikácie MV SR (podzemných vedení alebo 
zariadení rádiovej komunikácie) v správe OTS CP PO v predmetnom záujmovom území 
výstavby, resp. možného vplyvu výstavby na ich prevádzku. Nenahrádza stanoviská iných 
zložiek MV SR, napr. z hľadiska dopravy, vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom 
a pod. 

11.15.Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku- DP Východ, Košice, vyj. č. 
SEMaI-EL 13/2-5-72-2022 zo dňa 31.01.2022: Po posúdení predložených dokladov k stavbe  
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ nemáme pripomienky a s realizáciou 
stavby súhlasíme. V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné inžinierske siete 
v správe MO SR. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na 
posúdenie. Stanovisko sa vydáva na účely územného konanie. 

11.16.VVS a.s. závod Vranov n. T., vyjadrenie č. 730/2022/O zo dňa 03.01.2022: Projekt 
rieši rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v obci Zámutov. Rozšírenie sieti bude 
nadväzovať na existujúce verejné rozvody vodovodu a kanalizácie.                                                      

SO 01, 02, 03 05.-Rozšírenie vodovodnej siete: Na trase navrhovaného vodovodu HDPE 
D110, PN 16, budú osadené hydranty (5ks) a vodovodné prípojky. Na mieste napojenia 
potrubia bude umiestnená armatúra pre uzavretie vetvy. Napojenie radov SO-01, SO-05 bude 
na verejný vodovod. Potrubie vodovodu bude vedené v ceste. Na trase vodovodu budú 
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osadené chráničky, ochranné potrubia a vývody signalizačného vodiča. Časť SO-03 križuje 
potok. Tento úsek bude uložený do chráničky.                                                                                        

SO-04, SO-06- Rozšírenie stokovej sieť: Na trase vedenia budú osadené revízne šachty (DN 
1000), kanalizačné šachty a vysadené prípojky. Bude vyústená do existujúcej verejnej 
kanalizácie. Potrubie rozvodu kanalizácie PVC D315 bude vedené v ceste. Splášková 
kanalizácia križuje existujúce  a navrhované cesty, s osadením do chráničky. Časť SO.-04 sa 
križuje s potokom a tento úsek bude uložený do chráničky. Dochádza k súbehu a križovaniu 
s PIS či už jestvujúcimi alebo novo budovanými. Prečerpávacia šachta je stavebne riešená ako 
vstupná kanalizačná šachta kruhová s monolitickým dnom a prefabrikovanou vrchnou časťou 
o priemere DN1600. V prečerpávacej šachte sú navrhnuté 2 ks čerpadiel GRUNDFOS. 
Výtlačné potrubie z PČS ŠA 1-2m na kanalizačnej sieti je navrhnuté z rúr PE100 PN 16 
SDR11 D 50 mm) o celkovej dĺžke 80,0 m. Trasa výtlačného potrubia vedie od prečerpávacej 
šachty v zeleni, následne pretláčaním popod potok v chráničke z PVC D 127. Ďalej pokračuje 
popod asfaltovú cestu do navrhovanej šachty ŠA1-1. 

So stavbou „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ súhlasíme za pripomienok:  

→Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie a schválenie. 

→V prípade ak uvažujete zrealizované rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
odovzdať do správy VVS a.s. Košice, požadujeme ďalší stupeň projektovej dokumentácie 
konzultovať pred jeho vypracovaním s VVS a.s. Košice, OZ Vranov n.T. 

→V prípade, že prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
nebude VVS a.s., požadujeme osadiť na plánovanom rozšírení oboch vedení šachty, v ktorých 
bude merané množstvo odobranej pitnej vody a množstvo vypustených spláškových 
odpadových vôd. Ak uvažujete, že prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie bude VVS a.s., požadujeme prizvať zamestnanca VVS a.s. OZ Vranov n.T, 
k tlakovým skúškam na verejnom vodovode a verejnej kanalizácií.  

→V obci Zámutov sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia, vodovodné 
a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Do priloženej situácie sme  
Vám zakreslili orientačne siete v správe VVS a.s., t.j. verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, 
vodovodné a kanalizačné prípojky.                                                                                                          

→Pred začatím zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných vedení všetkých 
inžinierskych sieti, ktoré sú v správe VVS a.s. v teréne a ktoré žiadame rešpektovať.                                                                          

→V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
stavebník v plnej miere bude rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je 
zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy. V prípade obnaženia 
vodovodného, resp. kanalizačného potrubia, jeho zasypanie je možné len za prítomnosti 
zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov n.T.  

→Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti zariadení VVS a.s., pri ich križovaní, resp. 
súbehu je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a výkopy vykonávať ručne. V pásme 
ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa zakazuje realizovať výkopové práce  
a manipulovať strojnými mechanizmami.                                                                                                 

→Pri krížení a súbežnom vedení s inž. sieťami v správe VVS a. s., postupovať v súlade 
s STN 73 6005- priestorové úpravy vedení technického vybavenia.                                             

→Napojenie navrhovaného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod zrealizujú zamestnanci 
VVS a.s. OZ Vranov n.T na základe objednávky. Napojenie navrhovanej spláškovej 
kanalizácie na jestvujúcu spláškovú kanalizáciu, bude zrealizované za odborného dozoru 
zamestnanca VVS a.s. OZ Vranov n.T. 

11.17.Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 6612126272 zo dňa 02. 09.2021: 
V zmysle citovaného vyjadrenia, v  záujmovom území stavby „Rozšírenie vodovodu 
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a kanalizácie v obci Zámutov“, nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.                                                 

→Stavebník alebo ním poverená osoba v prípade ak zisti, že jeho zámer pre ktorý podal 
žiadosť o vyjadrenie je v kolízií so SEK Slovak Telekom a.s. a/aleo DIGI Slovakia s.r.o., 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, pred spracovaním PD je povinný vyzvať 
spoločnosť ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. (Patrik Kočiš). 

→V prípade, ak na území navrhovanej stavby sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 
ktorá je vo vlastníctve ST a.s. a DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie 
vyššie uvedených podmienok ochrany tel. zariadení, je porušením povinnosti podľa § 68 
zák.č. 351/2011 Z.z.                                                                                                                         

11.18.SPP- distribúcia a.s. Bratislava, vyj.č. TD/NS/0608/2021/Lo zo dňa 07.09.2021: 
V záujmovom území stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ sa 
nachádza/nachádzajú STL, NTL plynovody a plynárenské zariadenia (PZ), chránené 
ochranným a bezpečnostným pásmom. SPP-D a.s. súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej 
stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:                                                                                        

→Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred vykonávaním iných činnosti, stavebník je 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich PZ na základe písomnej 
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP- distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské 
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronický prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk).                                                             

→V záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo distribučnej 
siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie PZ do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba 
vytýčovania nepresiahne l hod.                                                                                                             

→Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených 
v citovanom vyjadrení.                                                                                      

→Pred začatím stavebného konania, stavebník je povinný predložiť PD pre účely stavebného 
konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov na posúdenie SPP-D.                                   

→V PD pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných predpisov požadujeme, 
aby stavebník:                                                                                                                                 

-Rešpektoval a zohľadnil existenciu PZ a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných  
pásiem,                                                                                                                                                          

-Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ, dodržať minimálne 
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.                                                                   

-Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim PZ.                                                                                                            

-Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi PZ.                                                                                             

-Zabezpečiť vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní  existujúcich PZ 
a navrhovanou stavbou. Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely stavebného konania 
podľa stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu a podobne nie je ho možné 
použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Stanovisko je platné do 07.09.2022. Citované 
stanovisko SPP-D a.s. reflektuje stav PZ a ich ochranných a bezpečnostných pásiem ku dňu 
jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie pre umiestnenie stavby, ku ktorej dôjde po vydaní 
citovaného stanoviska SPP-D a.s. (po 07. 09. 2021, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D 
a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko SPP-D a podmienky v ňom 
stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie územného rozhodnutia bude podaný 
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najneskôr do 07. 09.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D 
o vydanie nového stanoviska. SPP-D a.s. je v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
oprávnená citované stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových 
okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala alebo v prípade, ak 
dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko 
vydané.                                                                                                                                                

11.19.VSD a.s. Košice, vyj. č. 22222/2021 zo dňa 10.01.2022: Predloženú projektovú 
dokumentáciu stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, zodp. proj.                
Ing. Anton Pavúk, odsúhlasujeme s nasledujúcimi podmienkami: Upozorňujeme na  
existenciu nadzemného distribučného NN (4,4 kV) a VN (22 kV) vedenia, ktorých prvky sú 
viditeľné v teréne.  

→Pred realizáciou stavby o zabezpečenie pracoviska pri realizácií výkopových prác 
v blízkosti el. zariadení a v ochrannom pásme VN vedenia, je potrebné požiadať 
Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD a.s., Prevádzka sieti VN a NN región Východ, 
formou objednávky na tel.č. 055/610 2633. Požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1 m od  
základu  podperných bodov nadzemných vedení VN ( 22 kv) a NN ƚ0,4 kV) 

→Upozornenie na ochranné pásma v mysle 43 zák.č. 251/2012 Z.z.:                                                 

-Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma (OP). OP je priestor 
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej 
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a na ochranu majetku. 
(ďalej viď bod 2 cit. Vyjadrenia). 

→V blízkosti ochranného pásma el. zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby a vykonáva 
činnosť, ktorou sa môže priblížiť k el. zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť 
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a dodržať ním určené podmienky.                                   

→V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného 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. 
Za úplnosť a správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu, je podľa platných 
predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení 
zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. Pri dodržaní našich 
podmienok, nemáme k umiestneniu vyššie uvedenej stavby námietky. 

VSD a.s. Košice, vyj. č. 15353/2021/51003007824 zo dňa 06.09.2021: Upozorňujeme Vás, 
že v záujmovej oblasti vyznačenej na zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú 
nadzemné l kV NN, 22kV NN, VVN (do 110kW) rozvody a elektrická stanica (Trafostanica- 
TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných 
1kV NN rozvodov, ktoré sú orientačne zakreslené v priloženej situácií. Dodržať požiadavky 
z hľadiska ochrany sieti VSD a.s., ktoré sú uvedené v citovanom vyjadrení. 

11.20.ORANGE Slovensko a.s., vyj.č. KE-0297/2022 zo dňa 07.02.2022: Stavebná akcia     
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“: Pri stavbe nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Pri uskutočnení stavby dodržať 
požiadavky uvedené v citovanom vyjadrení pod p.č. 1,2. 

11.21.O2 Slovakia s.r.o., vyj.zo dňa 17.12.2021. V záujmovom území stavby „Rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“, sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia 
v správe O2 Slovakia s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácií nemáme pripomienky a  
s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.  

12.Ostatné podmienky                                                                                                                    

12.1.Pri umiestnení stavby rešpektovať jestvujúce vedenia sieti technického vybavenia 
územia a pri realizácií stavby v súbehu alebo pri križovaní s ostatnými podzemnými 
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vedeniami, dodržať priestorovú normu STN 73 6005. Pred začatím stavby je potrebné 
jednotlivé siete vytýčiť prostredníctvom ich správcov, vlastníkov a dodržiavať podmienky na 
ochranu sieti. Navrhovateľ a stavebník sa upozorňujú, že v mieste navrhovanej stavby sa 
nachádzajú prípojky jestvujúcich stavieb na verejné rozvodné siete, odvodnenia pozemkov a 
iné, ktoré pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať a chrániť ich pred 
poškodením. Pred začatím prác stavebník preverí existenciu týchto možných vedení 
vytýčením v teréne za účasti ich vlastníkov a dohodne postup ich ochrany.                    

12.2.Z projektovej dokumentácie predloženej na územné konanie nevyplýva potreba výrubu 
stromov alebo krovitého porastu. V prípade, ak pri realizácií štartovacej a cieľovej jamy 
v súvislosti s pretláčaním potrubí a v súvislosti so samotným pretláčaním vznikne potreba 
odstránenia brehového porastu na Zámutovskom potoku, resp. v jeho koryte, výrub je možné 
uskutočniť iba na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy. (§ 23 ods. 1 
vodného zákona). 

12.3.V mieste navrhovanej trasy vodovodu v lokalite „Osada“, v trase Rad –A2, sa pri 
sociálnych bytoch súp.č.618, na parcele CKN č. 513/39, nachádza „Rozostavaná nepovolená 
Prístavba“, stavebníkom ktorej je Michal Ferenc bytom Zámutov 618/1. V danej veci Obec 
Zámutov vydala nariadenie na odstránenie stavby rozhodnutím č.254/2021-04, zo dňa 
06.10.2021. Ak vlastník na základe právoplatného rozhodnutia túto stavbu neodstráni 
dobrovoľne, prichádza do úvahy nútený výkon rozhodnutia. V danej trase pri poslednom rade 
soc. bytov , byt na parcele 513/87, sa na parcele CKN č. 513/39 nachádza plechová garáž (nie 
je stavbou v zmysle  stav. zákona), ktorej odstránenie pred začatím stavby vodovodnej siete je 
potrebné zabezpečiť po dohode s vlastníkom. 

12.4.Stavbu je potrebné naprojektovať tak, aby v nej boli použité iba stavebné výrobky, ktoré 
spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č.                   
305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/ 2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kolaudácií stavby stavebník preukáže SK 
certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, 
pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, t. j. použiť iba 
stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej 
bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.                                     

12.5.Pri umiestnení stavby, pri spracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 
a následne pri jej uskutočnení, je investor (stavebník) povinný dodržiavať požiadavky 
uvedené v záväzných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov citovaných v bodoch 
p.č. 11.1 až 11.21 tohto rozhodnutia a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy v oblasti 
realizácie inžinierskych stavieb a ostatné podmienky tohto rozhodnutia, ako aj dodržiavať 
príslušné ustanovenia príslušných právnych predpisov a Slovenských technických noriem 
zaoberajúcich sa daným druhom stavieb.                                                                               

12.6.Pri stavbe je nutné dbať na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, t.j. dodržať 
stavebný obvod schválený týmto územným rozhodnutím. Konkrétnym osadením stavby do 
daného územia nesmie dôjsť k neoprávneným zásahom do súkromných pozemkov a 
k neoprávneným zásahom do technického vybavenia územia, do jestvujúcich prípojok stavieb 
a musia sa rešpektovat jestvujúce oplotenia pozemkov.V priebehu výstavby je potrebné 
eliminovať negatívne účinky stavby na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, bezpečnosť 
chodcov a dopravy a pod.). O náhradách škôd, ktoré by mohli byť spôsobené na majetku v 
cudzom vlastníctve vplyvom realizácie stavby umiestňovanej týmto rozhodnutím, platia 
ustanovenia Obč. a Obchodného zákonníka, zákona o verejných vodovodech a kanalizáciách, 
cestného zákona, telekomunikačného zákona, zákona o energetike a pod.                                     

12.7.Projekt stavby pre stavebné/vodoprávne konanie musí byť vypracovaný v súlade s § 47 
stavebného zákona, v rozsahu podľa § 9 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, v súlade s požiadavkami vyhl. č. 532/2002 Z.z. o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
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požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
vrátane dodržania ostatných súvisiach právnych predpisov a príslušných STN. Projektovú 
dokumentáciu pre povolenie vodnej stavby môže vypracovať iba oprávnená osoba, (§ 45 ods. 
1 písm. a) a § 45 ods. 4 stavebného zákona- vybrané činnosti vo výstavbe). Oprávnené osoby 
sú pri tejto činnosti povinné chrániť verejné záujmy. V zmysle § 46 stavebného zákona 
projektant je zodpovedný za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 
2 SZ, za jej realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného rozhodnutia. 
Stavebný úrad odporúča, aby PD v štádiu jej rozpracovania projektant konzultoval 
s vlastníkmi a správcami podzemných a nadzemných vedení inž. sieti, z dôvodu aby nedošlo 
k prípadnému narušeniu ochranných pásiem jednotlivých vedení, resp. k narušeniu iných 
verejných záujmov. Do projektu stavby pre jej povolenia sa majú zakresliť priebehy všetkých 
existujúcich podzemných a nadzemných vedení. V PD opraviť pojmy štátna cesta, cesta 
II/554 v tom zmysle, že novo navrhované kanalizačné a vodovodné vedenia križujú miestne 
komunikácie plánované aj v teréne vyznačené, resp. sú s nimi v súbehu a nedotýkajú sa 
štátnej cesty, resp. ciest vo vlastníctve PSK Prešov / SÚC PSK.                                                                                           

12.8.V rozpočte stavby je potrebné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu 
prípadných škôd, ktoré by boli spôsobené na súkromnom, prípadne verejnom majetku 
vplyvom realizácie stavby, na ktorú sa vzťahuje toto územné rozhodnutie.                                                                     

12.9.K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia je stavebník povinný preukázať, že má 
k pozemkom, ktoré budú stavbou dotknuté vlastnícke alebo iné právo, ktoré ho oprávňuje 
zriadiť na nich požadovanú stavbu. (§ 58 ods. 2 a § 139 ods. 1) stavebného zákona.                                                                                                                                                

12.10.Vymedzenie stavebných objektov pre povolenie stavby:                                                         

Stavba „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ o objektovej skladbe uvedenej 
v tomto rozhodnutí, podlieha vodoprávnemu povoleniu (vodná stavba), ktoré je zároveň 
stavebným povolením, na vydanie ktorého je príslušný orgán štátnej vodnej správy, Okresný 
úrad Vranov n.T, odbor star. o ŽP ako špeciálny stavebný úrad, (§ 120 stavebného zákona). 
V zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona, súčasťou vodoprávneho/stavebného povolenia na 
vodnú stavbu, má byť aj objekt „Elektrická prípojka“.     

12.11.Projekt stavby, ktorý bude predložený k žiadosti o vydanie stavebného/vodoprávneho 
povolenia, je potrebné predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom, ktoré sa vyjadrovali 
k dokumentácií predloženej na územné konanie a mali k riešeniu pripomienky, alebo ak 
stanovisko bolo vydané iba pre účely územného konania alebo ak si dotknutý orgán vyžiadal 
projekt stavby na opätovné posúdenie.                                         

12.12.Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona, toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej  
stavby platí 3 roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť ak v tejto 
lehote bude podaná žiadosť o vydanie vodoprávneho/stavebného povolenia. Podľa § 40 ods. 4 
stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.                                                                

12.13.Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.  

Územné rozhodnutie neoprávňuje stavebníka k začatiu stavby a nenahrádza 
stavebné/vodoprávne povolenie špeciálneho stavebného úradu.                                                                                                              

V rámci územného konania k umiestneniu stavby účastníci konania neuplatnili žiadne 
námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov 
konania.  

Odôvodnenie                                                                                                    
 Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov, IČO 00 332968 ako navrhovateľ, podala dňa 
17.01.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rozšírenie vodovodu 
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a kanalizácie v obci Zámutov“, inžinierska líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch 
v zastavanom území v obci Zámutov v členení: Zámutov osada- SO-01 Vodovod- Rad A1, SO-02 
Vodovod- Rad A2, SO-03-Vodovod- Rad A3, SO-04 Kanál- Stoka A1, Zámutov- Na hôrke: SO-05 
Vodovod- Rad- B1, SO-06 Kanál- Stoka- B1.                                                                                                   

Ide umiestnenie inžinierskej stavby, verejný vodovod a verejná kanalizácia, ako súbor objektov 
a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd 
z objektov v rámci časti katastrálneho územia obce Zámutov. Potrubie vodovodu a kanalizácie bude 
vedené v miestnych cestách, resp. v ich pridružených priestoroch a v koridoroch vyčlenených pre 
budúce spevnené cesty, vrátane križovania Zámutovského potoka v lokalite „Osada“.  

Stavebný úrad oznámením zo dňa 18.01. 2022 oznámil začatie územného konania účastníkom konania, 
ktorých sa umiestnenie navrhovanej stavby dotýka verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 1 a ods. 4 stav. 
zákona) a dotknutým orgánom jednotlivo obvyklou formou, pričom s použitím § 142h stavebného 
zákona, (prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID- 19, 
právnej úpravy účinnej od 25. 04. 2020), s prihliadnutím na aktuálnu situáciu v SR, pretrvávajúce 
šírenie nákazy koronavírusu COVID-19 a s tým spojené mimoriadne opatrenia Vlády SR a vzhľadom 
na to, že písomne predložený „Návrh na vydanie územného rozhodnutia“ a k nemu doložené doklady 
poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie „Návrhu“ bez osobného kontaktu s účastníkmi konania, 
stavebný úrad upustil od ústneho konania. V súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad 
v oznámení upozornil účastníkov územného konania, že svoje námietky a pripomienky k umiestneniu 
stavby môžu uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a to písomnou formou 
stavebnému úradu, inak, že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad tiež upovedomil účastníkov konania 
a dotknuté orgány, kde a v akej lehote môžu nahliadnuť do dokumentácie stavby. Účastníci konania 
boli upovedomení aj o tom, že ak niektorý z účastníkov si uplatní právo na ústne konanie a právo 
nazrieť osobne do podaného návrhu, jeho dokladov a podkladov pre rozhodnutie (§ 33 ods. 1 a 2 
správneho poriadku), môže tak urobiť iba v nevyhnutnom rozsahu, v aktuálnych úradných hodinách, 
pričom osobný kontakt bolo potrebné 3 dni vopred dohodnúť na určenom telefónnom tel. čísle, alebo 
emailom na určenej adrese. Dotknuté orgány boli upovedomené, že podľa § 36 ods. 3 stavebného 
zákona, môžu oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky 
a námietky účastníci konania, tiež písomnou formou obci Soľ- stavebný úrad, ako aj o tom, že ak 
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na 
jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Boli upozornení aj na to, že ak 
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania neoznámi v určenej alebo predĺženej 
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.                                   

Oznámenie o začatí územného konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom riadne a včas 
zákonným spôsobom doručené. Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bolo 
zverejnené formou vyvesenia na oznamovacej tabuli Obce Zámutov a stavebného úradu v období od 
19.01.2022, do 03.02.2022 a v rovnakom období bolo zverejnené na internetovej stránke správneho 
orgánu a obce Zámutov. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na predloženie 
stanoviska. Na základe doručeného oznámenia, žiaden z účastníkov konania k umiestneniu stavby 
neuplatnil námietky, ani nevyužil možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie a do podkladov 
pre rozhodnutie.                                                                                                                             

Podľa § 33 stavebného zákona na územné konanie je príslušný stavebný úrad.                                                  

Podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány 
obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia sú spracované územnotechnické podklady podľa § 3 a ostatné existujúce 
podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného 
rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti zistené vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom 
zisťovaní.                                                                                                                                                               

Podľa §37 ods. 2 stavebného zákon, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým 
z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho 
dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods. 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami 
o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným 
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti 
práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti 
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o kultúrne pamiatky, ochrany PPF, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným 
orgánom.                                                                                                                                                                  

Vo väzbe na § 37 ods. 2 SZ, stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený 
návrh na vydanie územného rozhodnutia z hľadísk uvedených v § 37 SZ, posúdil ho v kontexte 
predloženého návrhu a k nemu doložených dokladov a citovaných stanovísk dotknutých orgánov, 
zainteresovaných organizácií a správcov sieti ako sú citované pod por. číslom 11.1 až 11.21 pričom 
zistil, že umiestnenie stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ani neohrozuje 
životné prostredie nad mieru prípustnú zákonom. Navrhovaná stavba vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne 
podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky 
ochrany prírody, starostlivosti o  kultúrne pamiatky a ochrany PPF. Navrhovaný zámer je v súlade so 
záujmami obyvateľov obce Zámutov, v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia 
v danom území. Stavba je vo verejnom záujme, (§ 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 v znení n. p.) a je 
v súlade so záväznou časťou územného plánu obce Zámutov. Podmienky zabezpečujúce súlad záujmov 
chránených osobitnými predpismi vzťahujúce sa k územnému konaniu a k projektovej príprave 
navrhovanej stavby, stavebný úrad premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, ako povinnosť 
k plneniu zo strany investora a projektanta, pri spracovaní projektovej dokumentácie pre účely 
stavebného konania.                                                                                          

Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie územného rozhodnutia aj podľa § 38 stavebného zákona 
pričom zistil, že navrhovateľ má k prevažnej časti pozemkov, na ktorých sa týmto rozhodnutím 
umiestňuje verejná vodovodná a kanalizačná sieť vlastnícke právo. Právo umiestniť verejnú vodovodnú 
a kanalizačnú sieť na pozemkoch iných vlastníkov v zastavanom území obce, (parcely EKN 2213/10 
a 2213/18), navrhovateľ v územnom konaní preukázal písomným súhlasom vlastníka SVP š.p. Banská 
Štiavnica, OZ Košice, vyj. č. CS SVP OZ KE 500/2022/4 zo dňa 31.01.2022.                                                

Navrhovaná stavba rieši rozšírenie vodovodnej siete a spláškovej kanalizácie v obci, čím bude 
zabezpečené nezávadné zásobovanie vodou na dotknutom území. V prípade rozšírenia verejnej 
kanalizácie, bude zabezpečené nezávadné odkanalizovanie odpadových vôd z objektov nachádzajúcich 
sa v riešenom území, čo bude mať pozitívny vplyv na stav životného prostredia. Výstavbou kanalizácie 
budú zabezpečené podmienky, aby jednotliví producenti odpadových vôd napojili svoje stavby na 
verejnú kanalizáciu a týmto sa odstráni v súčasnosti nepriaznivý stav, pri ktorom sa stáva, že odpadové 
vody z niektorých domácnosti sú vypúšťané v rozpore so zákonom. Stavba pri rešpektovaní podmienok 
tohto územného rozhodnutia nebude negatívne vplývať na životné prostredie, ani nad mieru primeranú 
pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Po podrobnom preskúmaní 
predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov územného konania stavebný úrad 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia  

 

Poučenie                                                                                                         
 

 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.                                           

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na a správnom orgáne, ktorý toto 
rozhodnutie vydal, t.j. Obec Soľ, Obecný úrad  Soľ, 094 35 Soľ. Toto rozhodnutie je po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).                                                                        

 

 

 
                                                                                  Ing. Jozef  B e r t a   
                                                                                       starosta obce                                                     
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Prílohy pre navrhovateľa: Overená dokumentácia na územné konanie                                        

 

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania, (§ 42 ods. 2 stav. zákona) 
___________________________________________________________________________ 
 
-Obec Zámutov, 094 15 Zámutov                                                                                                                         
-SVP š.p. Banská Štiavnica                                                                                                                               
-VSS a.s., Mlynská 1438, 093 01 Vranov n.T.                                                                         
 
a                                                                                                                                                                      
 
právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, 
ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.                                                                                
 
 
 
Toto „Rozhodnutie“ má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok), v spojení s § 42 ods. 2 
stavebného zákona. 
Podľa§ 26 ods. 2 správneho poriadku, sa toto rozhodnutie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce Zámutov a na internetovej stránke obce Zámutov a na úradnej tabuli správneho 
orgánu- Obec Soľ. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   

 
 
 
 
Vyvesené dňa: 17. 02. 2022                             __________________________ 
                                                                                             podpis- pečiatka 
 
 
                                                                                    
 
 
Zvesené dňa...............................                               ___________________________ 
                                                                                            podpis- pečiatka                                   

 
 
 
 
 
 
 
Jednotlivo sa oznamuje 
 
-Ing. Anton Pavúk, Nám. slobody 79,093 01 Vranov n.T. 
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠOP Vranov n.T.                                                           
-Okresný úrad Vranov n.T., poz. a lesný odbor, Nám. slobody č. 5, 093 01 Vranov n.T. 
-Okresný úrad Vranov n.T., odbor CDaPK, NS 5, 093 01 Vranov n.T.                                                                                                                                             
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T. 
-SVP, š.p. OZ PB, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 
-Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 
-OR Policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/ 4, 093 02 Vranov n.T. 
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.                                                                                                       
-Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
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-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice 
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26  
-VVS a.s. OZ , Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.  
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice 
-MV- SR, Centrum podpory, odd. telek. služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov 
-MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39A, 040 01 Košice 
-ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
-O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 852 01 Bratislava 
-ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10,040 01 Košice 


