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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 
Navrhovateľ Ing. Mária Vaľková, trvale bytom Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá, ktorá 

zastupuje vlastníkov pozemkov (ďalej len ,,navrhovateľ“), podala dňa 11.11.2021 návrh na vydanie 

územného rozhodnutia pre stavbu „Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním 

príslušnej infraštruktúry“, na pozemkoch KN-C s parc. č. 7811/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 15128/1, 

2, 3, 4; 7814/11 a KN-E s parc. č. 14950/3 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie.   

 

Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

a  podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení  s § 27 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdilo predložený návrh 

podľa § 37 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi.  

 

Na základe tohto posúdenia podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona sa rozhodnutie o využívaní 

územia zlučuje s rozhodnutím o umiestnení stavby a podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním príslušnej infraštruktúry“, na 

pozemkoch KN-C s parc. č. 7811/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 15128/1, 2, 3, 4; 7814/11 a KN-E s parc. 

č. 14950/3 v k. ú. Spišská Belá tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto rozhodnutia a navrhnuté v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, vypracoval 

a zodpovedá za ňu Ing. Tibor Mitura, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0440*A*1. 

 

Popis stavby:  

 Objekt nie je priamo viazaný na okolitú zástavbu. Návrh a realizácia stavby si nevyžiada vecné ani 

časové väzby na okolitú výstavbu ani objekty. Vzhľadom na rozsah predpokladaných prác je potrebné 

vykonať opatrenia na zamedzenie vstupu na stavenisko, eliminovanie hlučnosti a prašnosti počas doby 

realizácie prístavby. 

http://www.spisskabela.sk/
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Lokalita bude budovaná etapovite. Najskôr sa zrealizujú inžinierske siete a ich prípojky, následne 

sa dobudujú jednotlivé domy. 

V dotyku s riešeným územím obytnej zóny sa v južnej časti nachádza zastavaná zóna tvorená 

rodinnými domami . V severnej časti sa nachádza orná pôda. Riešené územie je mierne svahovité až 

strmé v niektorých častiach . Územie je v súčasnosti využívané ako trávnatá plocha. 

 

 

Základné údaje o stavbe: 

Na danom území sa navrhuje výstavba rodinných domov. 

 

Charakterizujúce údaje o jednotkách: 7 rodinných domov s príslušnými inžinierskými sieťami a 

komunikáciami 

Celková plocha riešeného územia:  5 469 m2 

Plocha pozemkov rodinných domov: 4 589 m2 

Počet navrhovaných domov:   7 

Predpokladaný počet obyvateľov:  28 

Počet navrhovaných park. miest:  14 (parkovanie na pozemku) 

Zastavaná plocha – chodníky:   200 m2 

Zastavaná plocha – komunikácie:  625 m2 

Index zastavanosti:     max. 0,35 

Podlažnosť rodinných domov:   1.NP + P so suterénom alebo 2.NP so suterénom 

Predpokladaný náklad stavby:   150 000 ,- € 

Lehota výstavby:      5 rokov 

 

 

Projektová dokumentácia rieši zastavovaciu štúdiu 7 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných 

domov, ktoré sú navrhované jednopodlažné, s obytným podkrovím alebo dvojpodlažné a môžu byť 

podpivničené.  Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie a osadenia inžinierskych sietí. 

Navrhovaná lokalita  je prístupná   po navrhovaných miestnych komunikáciách. Lokalita sa nachádza 

severovýchodne od existujúcej obytnej zóny mestskej časti Strážky okres Kežmarok. Lokalita sa 

navrhuje na zastavané územie ( obytná zóna, zeleň, doprava). Podľa schváleného a platného územného 

plánu mesta patrí lokalita pre navrhovanú výstavbu rodinných domov. 

 

 

Základná koncepcia riešenia: 

Naplnenie požiadavky na lokalizáciu obytnej zóny v požadovaných veľkostných parametrov si vyžaduje 

rozšírenie navrhovaného zastavaného územia mesta severným smerom a zmenu terajšieho funkčného 

využitia územia. 

 

V navrhovanom území sa rieši umiestnenie 7 parciel pre výstavbu rodinných domov. 

Navrhované veľkosti parciel:  470 m2 – 900 m2 

 

Navrhovaná stavebná čiara od osi cestnej komunikácie: 

8,45 m pri šírke komunikácie 5,0 m – južná strana ulice 

7,00 m pri šírke komunikácie 5,0 m – severná strana ulice 
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Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO – 101 - Rodinné domy – nie je súčasťou tohto projektu 

SO – 101.1 - Vodovodné prípojky pre RD 

SO – 101.2 - Kanalizačné prípojky pre RD 

SO – 102 - Rozšírenie verejného vodovodu 

SO – 103 - Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie 

SO – 104 - Rozšírenie verejnej dažďovej kanalizácie 

SO – 105 - Rozšírenie verejného plynovodu     

SO – 106 - Komunikácie 

SO – 106.1 - Prístupový chodník 

SO – 106.2 - Miestne komunikácie 

SO – 107 - Rozšírenie NN distribučnej sústavy – nie je súčasťou tejto PD 

SO – 108 - Verejné osvetlenie 

SO – 109 - Telekomunikácie – nie je súčasťou tejto PD 

SO – 109.1 - Telekomunikačná prípojka a rozvody 

SO – 110 - Spevnené plochy, terénne úpravy a HTÚ  

 

 

Investor:  Matúš Bičuš, Hviezdoslavova 361/39, 059 01 Spišská Belá, SR 

Miroslava Bičušová, Letná 223/19, 059 01 Spišská Belá, SR 

Maxim Kaluš, Tatranská 326/61, 053 11 Smižany, SR 

Nikoleta Kalušová, Popradská 1018/37, 059 01 Spišská Belá, SR 

Lukáš Jakubčo, Podhorany 120, 059 93 Podhorany 

Mária Jakubčová, Podhorany 120, 059 93 Podhorany 

Jakub Pajer, Letná 957/56, 059 01 Spišská Belá 

Igor Nemec, Hlavná 566/84, 082 56 Pečoská Nová Ves 

Silvia Nemcová Družstevná 837/15, 059 01 Spišská Belá 

Michal Jendrušák, Ulica Sv. Mateja 3590/2, 059 51 Poprad – Matejovce 

Zuzana Jendrušáková, Družstevná 650/23, 059 01 Spišská Belá 

Ing. Mária Vaľková, Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá 

 

 

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, vypracoval a zodpovedá za ňu Ing. Tibor Mitura, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0440*A*1. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Územie bude využité a stavba bude umiestnená v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie, ktorú vypracoval a zodpovedá za ňu Ing. Tibor Mitura, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg. č. 0440*A*1. 

2. K stavebnému konaniu predložiť doklady a projektovú dokumentáciu určenú v § 58 stavebného 

zákona. 

3. Pri spracovaní projektu dodržať ustanovenia určené stavebným zákonom, vykonávacích 

vyhlášok a súvisiacich predpisov. 

4. S odpadom nakladať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Znehodnotený stavebný 

materiál odviesť na skládku k tomu určenú. Znehodnotený stavebný materiál sa nesmie ukladať 

na verejné priestranstvá. 

5. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí, dodržať ich 

ochranné pásma a dodržať všetky podmienky dotknutých organizácií. 
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6. Stavba bude členená na nasledovné stavebné objekty: 

 SO – 101 - Rodinné domy  

Stavby rodinných domov sú navrhované ako prízemné objekty so sedlovými strechami. 

Rodinné domy sú jednopodlažné objekty s využitým podkrovím a podpivničené alt. 

dvojpodlažné.  

Odvodnenie striech RD (dažďové vody) sa navrhuje zhromažďovať v zberných nádržiach 

pre polievanie trávnikov. Pri každom RD sa navrhuje založenie podľa spracovaného 

geologického prieskumu. 

 

 SO – 101.1 – Vodovodné prípojky RD  

Vodovodné prípojky k jednotlivým stavebným pozemkom budú napojené na verejný 

vodovod cez navŕtavacie pásy. 

 

 SO – 101.2 – Kanalizačné prípojky RD  

Kanalizačné prípojky od rodinných domov, PVC DN 160, budú napojené na splaškovú 

kanalizáciu. 

 

 SO – 102 – Rozšírenie verejného vodovodu 

Projekt rieši rozšírenie siete verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie záujmového 

územia pre individuálnu výstavbu rodinných (IBV). Vodovodný rozvod bude zásobovať 

rodinné domy v predpokladanej výstavbe. 

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie záujmového územia pre 

individuálnu výstavbu rodinných domov (IBV) bola situácia (geometrické zameranie) 

daného územia a situácia s existujúcimi podzemnými inžinierskymi sieťami. 

 

Profil navrhovaného rozvodu vody:   DN100  

Materiál navrhovaného rozvodu vody:  HDPE PE 100, SDR 17  

Celková dĺžka navrhovaného vodovodu:  110,6m 

 

 SO – 103 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie 

Splaškové vody budú odvedené navrhovanou kanalizačnou stokou PVC DN 300, ktorá bude 

napojená na verejnú v existujúcej šachte DN1000 (viď. Situácia). Na kanalizačnú stoku budú 

osadené revízne šachty, vo vzdialenosti podľa PD. Súčasťou splaškovej kanalizácie sú 

kontrolné kanalizačné šachty osadené na trase potrubia. 

 

 SO – 104 – Rozšírenie verejnej dažďovej kanalizácie 

Dažďové vody padnuté na strechy rodinných domov v plánovanej zástavbe budú odvádzané 

navrhovanými prípojkami dažďovej kanalizácie PVC DN 150 do navrhovanej dažďovej 

kanalizácie PVC DN 300 vedenej v ceste. 

Dažďové vody z cestnej komunikácie budú odvedené navrhovanou dažďovou kanalizáciou 

PVC DN 300, ktorá bude napojená na verejnú dažďovú kanalizáciu v existujúcej šachte DN 

1000 (viď. Situácia). Na kanalizačnú stoku budú osadené uličné vpuste, vo vzdialenosti 

podľa PD. Súčasťou dažďovej kanalizácie sú kontrolné kanalizačné šachty osadené na trase 

potrubia. Trasa napojenia uličných vpusti je vedená kolmo na kanalizáciu. Minimálny spád 

potrubia musí byť 2 %. Pri súbehu s iným podzemným vedením je nutné dodržať odstup 

minimálne 0,5 m, je nutné dodržať normu STN 73 6005. Prípojky dažďovej kanalizácie nie 

sú súčasťou tejto PD. 
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 SO – 105 – Rozšírenie verejného plynovodu 

Projekt rieši rozšírenie STL plynovodu STL PE D40 za PP (ID:2033141) pred p. č. 7814/7 

k. ú. Spišská Belá; PN max 100 kPa (min 50kPa) slúžiaceho pre účely napojenia plánovaných 

rodinných domov. Rozšírenie STL plynovodu je potrebné z dôvodu plánovanej výstavby 

rodinných domov v počte 7 ks. Rozšírenie plynovodu je plánované o rovnakej dimenzií ako 

existujúci distribučný plynovod, a to HDPE d 40, SDR-11, PE100. Rozšírenie plynovodu sa 

nachádza v obci Spišská Belá časť Strážky, p. č. 7814/11. Existujúci STL plynovod je 

dimenzie d40, max. pretlak 100 kPa, min. 50 kPa. 

Súčasťou rozšírenia STL plynovodu bude aj rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu pre 

rodinný dom na p. č. 7814/10, ktorý sa napojí na rozšírenú vetvu STL plynovodu PE D40. 

Pripojovací plynovodu pre zasiahnutý RD sa zachová o dimenzii PE D32. 

 

 SO – 106 – Komunikácie 

 SO – 106.1 – Prístupový chodník 

Pre prístup chodcov do lokality IBV sa navrhuje prístupový chodník pozdĺž navrhovanej 

komunikácie, ktorý bude napojený na Popradskú ulicu. Nakoľko na Popradskej ulici 

neexistuje chodník pre chodcov, bude navrhovaný chodník ukončený obrubníkom na 

hranici riešeného územia na oboch stranách . Navrhovaný chodník bude jednostranný šírky 

2m. Konštrukcia chodníka bude zo zámkovej dlažby. 

 

 SO – 106.2 – Miestne komunikácie 

V rámci stavby je riešená výstavba obslužnej komunikácie napojenej na miestnu 

komunikáciu. Obslužná komunikácia kategórie MOU 6 /30 je navrhovaná ako dvojpruhová, 

obojsmerná dĺžky cca 142,20 m s jednostranným chodníkom šírky 2 m a jednostranným 

zeleným pásom šírky 0,5 m Bude u končená obratiskom.  

Lokalita je dopravne ( pre motorové vozidlá) napojená na systém miestnych komunikácii v 

Spišskej Belej v časti Strážky. 

Parkovacie plochy budú riešené samostatne pre každý rodinný dom /2 parkovacie miesta/, 

ktoré budú napojené na systém navrhovaných obslužných komunikácii vjazdmi šírky 4 m 

podľa situácie. Obslužné komunikácie budú asfalto-betónové. 

 

Komunikácie budú po obvode lemované betónovým obrubníkom (15x26x100cm), uloženým 

v betónovom lôžku s bočnou betónovou oporou z betónu C12/15. Pešie komunikácie budú 

v styku so zeleňou lemované úrovňovým obrubníkom 5x20x100cm. V miestach priechodov 

pre chodcov budú obrubníky osadené bezbariérovo. 

Odvedenie povrchových vôd z komunikácii bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym 

sklonom do systému navrhovaných uličných vpustov z ktorých budú povrchové vody 

odvedené do dažďovej kanalizácie, ktorá je samostatným stavebným objektom. 

Odvodnenie spevnených plôch bude zabezpečené pozdĺžnou drenážou z flexibilných rúrok 

napojených do uličných vpustov. 

 

Dopravné značenie: 

V rámci výstavby je navrhnuté trvalé dopravné značenie upravujúce prednosti v jazde a zónu 

zo zákazom státia. 
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 SO – 107 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy – nie je súčasťou tejto PD 

Pre 7 rodinných domov je stanovená celková max. rezervovaná kapacita: 34,48kW 

(vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD. a.s.). Vzhľadom na to, že sa v danej 

lokalite nenachádza NN distribučná sústava a na celkový počet nových odberných miest je 

potrebné v predmetnej oblasti rozšíriť NN distribučnú sústavu. • zásobovanie el. energiou v 

lokalite plánovanej výstavby riešiť nasledovne. Na NN podzemné káblové vedenie vedené z 

VRIS 1 umiestnenej na Db pred mostom do SPP6 ozn."R0548-000296" pred RDč.47 

zaslučkovať istiacu skriňu, z ktorej bude káblové vedenie NAYY-J 4x150 vedené na 

podperný bod umiestnený pri RD č.42. Od podperného bodu pri RDč.42 bude vedené 

vzdušné káblové vedenie NFA2X 4x120 vedené po stĺpoch až po posledný podperný bod pri 

RDč.30, kde sa napojí do existujúcej VRIS skrine namiesto existujúceho NFA2X 4x70. Z 

VRIS 1 je vedené existujúce NN podzemné káblové vedenie NAYY-J 4x70 do istiacej skrine 

SR4 1/4 ozn."R0548- 000287, ktoré sa vymení za NAYY-J 4x150. Z tejto istiacej skrine 

bude napojené nové káblové vedenie NAYY-J 4x150 vedené do oblasti nových odberov v 

IBV slučkované cez rozpojovacie skrine SR resp. poistkové skrinky SPP v pilierovom 

vyhotovení . Z týchto skríň (SPP/SR) sa budú napájať elektromerové rozvádzače pre 

jednotlivé rodinné domy. Nízkonapäťovú prípojku bude tvoriť sada poistiek v skrini 

SPP/SROV.  

Bližšie technické riešenie bude riešené samostatnou PD v samostatnom konaní. 

 

 SO – 108 – Verejné osvetlenie 

V riešenom priestore sa počíta s pohybom a parkovaním vozidiel, pohybom chodcov a 

cyklistov.  

Pre osvetlenie ulice sa použije zaužívané osvetlenie Mesta Spišská Belá, ktoré bude 

realizované podľa príslušných technických noriem. 

 

 SO – 109 – Telekomunikácie – nie je súčasťou tejto PD 

Pre lokalitu individuálnej bytovej výstavby sa navrhuje nová telefónna prípojka. Bod 

napojenia bude v jestvujúcom rozvádzači TR, ktorý sa nachádza v blízkosti ulice 

Popradskej. Z tohto rozvádzača TR sa vyvedie kábel uložený v zemi. Kábel bude ukončený 

v skrini na začiatku navrhovanej ulice. Z tejto skrine sa bude kábel vetviť do jednotlivých 

skríň, ktoré budú rozmiestnené na ulici budúcej výstavby. Káble budú bude uložené v hĺbke 

minimálne 40 cm pod terénom v pieskovom lôžku. Pod spevnenými plochami bude kábel 

uložený v hĺbke minimálne 90 cm pod terénom. Kábel bude pod spevnenými plochami a 

pri krížení s inými podzemnými vedeniami uložený v ochrannej rúrke. Pre uloženie káblov 

v zemi vzhľadom na iné vedenia platí STN 73 6005. 

 

 SO – 110 – Spevnené plochy, terénne úpravy a HTÚ 

 

Postup stavebných prác: 

Pred zahájením prác je potrebné dať vytýčiť priebeh podzemných inžinierskych sietí. 

Realizácia zemných prác sa môže vykonávať po oplotení staveniska a zabezpečení všetkých 

trás podzemných inžinierskych sietí. Vjazd na stavenisko sa navrhuje z existujúcich 

miestnych komunikácii. 

 

Zemné práce: 

Z plochy komunikácii sa odstráni vrstva humusu, zeminy v hrúbke 0,4 m. Výkopové práce 

realizovať strojne. Únosnosť podložia je potrebné zabezpečiť na modul pružnosti podložia 
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E def2 = 60 MPa. Pomer E def2 / Edef1 musí byť menší ako 2,2. Túto hodnotu je potrebné 

zdokladovať zaťažkávacou doskovou skúškou podľa STN 736190. Z dôvodu zabezpečenia 

požadovaných únosnosti podložia je potrebné odstrániť z podložia všetky nasiakavé 

materiály, hlavne stavebnú suť a zvyšky tehlového muriva. 

 

Stavba komunikácii: 

HTÚ je stanovená na -0,550 m od úrovne upraveného terénu spevnených plôch. Únosnosť 

podložia je potrebné zabezpečiť na modul pružnosti podložia E def2 = 45 MPa. Pomer E 

def2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Túto hodnotu je potrebné zdokladovať zaťažkávacou 

doskovou skúškou podľa STN 736190. 

 

7. Stavebník je povinný dodržať podmienky: 

Vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s.  č.  j. TD/KS/0007/2022/Hy  zo  dňa 07.01.2022. 

 Všeobecné podmienky: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami 

a inžinierskými sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

 Technické podmienky: 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok 

stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických 

podmienok pre rozšírenie siete č. 1000280621, 
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 

uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 

Z.z., 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby 

vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých 

súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť 

na posúdenie SPP-D, 

 Osobitné podmienky: 

- investor na vlastné náklady zabezpečí preklasifikáciu exist. STL pripojovacieho D 

32 PE (ID: 2033141) v dl. 12,37 m – STL plynovod ! 

 

 

Vyjadrenia VSD, a.s. pod  č.  j. 113139/2021  zo  dňa 07.03.2021. 

 Podmienky: 

- pre 7 rodinných domov stanovujeme celkovú max. rezervovanú kapacitu: 34,48 kW. 

- vzhľadom na to, že sa v danej lokalite nenachádza NN distribučná sústava a na celkový 

počet nových odberných miest je potrebné v predmetnej oblasti rozšíriť NN distribučnú 

sústavu. 

- zásobovanie el. energiou v lokalite plánovanej výstavby riešiť nasledovne. Na NN 

podzemné káblové vedenie vedené z VRIS 1 umiestnenej na Db pred mostom do SPP6 

ozn. „R0548-000296“ pred RD č. 47 zaslučkovať istiacu skriňu, z ktorej bude káblové 

vedenie NAVY-J 4x150 vedené na podperný bod umiestnený pri RD č. 42. Od podperného 

bodu pri RD č. 42 bude vedené vzdušné káblové vedenie  NFA A2X 4x120 vedené po 

stĺpoch až po posledný podperný bod pri RD č. 30, kde sa napojí do existujúcej VRIS 

skrine namiesto existujúceho NFA2X 4x70. Z VRIS 1 je vedené existujúce NN podzemné 

káblové vedenie NAVY-J 4x70 do istiacej skrine SR4 1/4 ozn „R0548-000287“, ktoré sa  

vymení za NAVY-J 4x150. Z tejto istiacej skrine bude napojené nové káblové vedenie 

NAVY-J 4x150 vedené do oblasti nových odberov v IBV slučkované cez rozpojovacie 

skrine SR resp. poistkové skrinky SPP v pilierovom vyhotovení. Z týchto skríň (SPP/SR) 

sa budú napájať elektromerové rozvádzače pre jednotlivé rodinné domy. Nízkonapäťovú 

prípojku bude tvoriť sada poistiek v skrini SPP/SR. 

- v projektovej dokumentácii (PD) žiadame jednoznačne priradiť rezervné výhody 

v navrhovaných rozpojovacích skriniach k jednotlivým pozemkom. V jednopólovej 

schéme priradiť k jednotlivým skriniam pozemky podľa čísla parciel všetky navrhované 

skrine (SPP, SR, prípadne RE očíslovať). 

- NN sekundárnu sieť, ktorá bude súčasťou distribučných rozvodov VSD, a.s., žiadame 

umiestniť na verejne prístupnom mieste. Navrhovanú trasu nového NN distribučného 

vedenia zasielame v priloženej situácií.  

- návrh a realizácia merania elektriny jednotlivých odberných miest musí v plnom rozsahu 

zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný na vymedzenom 

území VSD, a.s. Elektromerové rozvádzače požadujeme umiestniť na mieste prístupnom 

pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odoberateľov t.j. na verejne prístupnom 

mieste. Napojenie elektromerových rozvádzačov žiadame v PD riešiť samostatným 

stavebným objektom. 

- Požadujeme tiež, aby súčasťou rozšírenia NN distribučnej sústavy bola tzv. Elektronická 

komunikačná vrstva, teda umiestnenie optických HDPE chráničiek. Návrh a realizácia 

Elektronickej komunikačnej vrstvy musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu 

„Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“, ktorý je 

umiestnený na stránke www.vsds.sk v časti Domov / Informácie a dokumenty / 

Dokumenty 

- Odporúčame vám tiež doplniť svoje OEZ (odberné el. zariadenie) aj o tzv. HDPE 

chráničku. Tá vám umožní v budúcnosti pohodlne vybaviť vaše odberné miesto napr. 

optickým dátovým vedením. Presnú špecifikáciu toho, ako správne vybudovať HDPE 

chráničku nájdete aj v dokumente „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické 

vedenie do zeme“ na stránke www.vsds.sk v časti Domov / Informácie a dokumenty / 

Dokumenty 

- technické riešenie pripojenia nových odberov v danej lokalite je možné konzultovať 

projektantom stavby (časť elektro) s pracovníkom Prevádzkovateľa distribučnej siete 

VSD, a.s. (odbor Rozvoj distribučnej sústavy), kontakt: tel. 055 610 2216. 

 

http://www.vsds.sk/
http://www.vsds.sk/
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Vyjadrenia PVPS, a.s., pod č.j. 15909/2021 – V7 a 19274/21 zo dňa 04.08.2021. 

 Podmienky: 

- V zmysle zákona č. 442/2002 z. z. požadujeme v tomto stupni vyhlásiť ochranné pásmo 

na plánované vodovody a kanalizácie vo vzdialenosti 1,5 m od vonkajšej steny potrubia 

na obe strany. 

- Ostatné siete a verejné osvetlenie riešiť na opačnej strane komunikácie ako je verejný 

vodovod a splašková kanalizácia. 

- Riešiť delenú kanalizáciu s tým, že budú odvedené do dažďovej kanalizácie 

zrážkové vody aj z pozemkov a striech RD, nakoľko tieto nesmú byť odvádzané do 

splaškovej kanalizácie, nakoľko splaškové vody sú prečerpávané do ČOV. 

- Splaškové vody budú 2x prečerpávané a zrážkové vody by prekročili limit čerpacích 

staníc. 

- Navrhovaný vodovod napojiť na jestvujúci vo vzdialenosti min. 1,5 m od koncového 

hydrantu. 

- PD pre stavebné povolenie spracovanú odborne spôsobilou osobou na projektovanie 

vodných stavieb požadujeme predložiť na odsúhlasenie. 

 

 

Vyjadrenia PVS, a.s., pod č.j. 2621/2021/655/IS/16 zo dňa 22.09.2021. 

 Podmienky: 

- maximálny  odber pitnej vody z verejného vodovodu bude v množstve do 0,2 l/s 

- verejný vodovod slúži prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, 

- požiarne hydranty budú vybudované na odbočení z verejného vodovodu a nebudú jeho 

súčasťou, 

- upozorňujeme na skutočnosť, že vlastníkom VV a VK môže byť iba právnická osoba so 

sídlom v Slovenskej republike, ktorá je bezúhonná, 

- do verejnej kanalizácie môžu byť odvádzané iba splaškové odpadové vody z uvedeného 

objektu v množstve do 0,2 l/s, 

- technické podmienky napojenia lokality na existujúci vodovod a kanalizáciu je potrebné 

dohodnúť s ich prevádzkovateľom, ktorým je Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť a.s., 

- prevádzkovateľ Vám vydá vyjadrenie podľa § 17 a 18 zákona č. 442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 

- situáciu vodného hospodárstva Vás žiadame zaslať PVS, a.s. na e-mail 

cekovsky@pvsas.sk v dwg resp. dgn formáte. 

 

 

 

Vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č.j. 6612122955 zo dňa 

01.08.2021. 

 Podmienky: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu, 

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

mailto:cekovsky@pvsas.sk
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Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845 

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant, 

- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK, 

- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení, 

- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma, 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení, 

- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 

je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 

území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení, 

- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia  

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky, 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia, 

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 

- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku, 

- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie, 

- prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK  

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

 

 Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

 

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 

povinný zabezpečiť:  
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
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zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 

preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177  

 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

 

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) 

je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 

vedení v plnom rozsahu. 

 

 

8. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok – Štátna vodná správa zo 

dňa 09.09.2021, č. j. OU-KK-OSZP-2021/012264-002: 

- SO 102 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 103 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, 

SO 104 Rozšírenie verejnej dažďovej kanalizácie, sú podľa § 52 ods.1, písm. d) a e) vodného 

zákona vodnými stavbami, na uskutočňovanie ktorých je potrebné povolenie orgánu štátnej 

vodnej správy podľa § 26 vodného zákona, 

http://www.telekom.sk/
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- k žiadosti o povolenie na uskutočnenie uvedených vodných stavieb je potrebné predložiť 

náležitosti stanovené §§ 8, 9 vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov. 

- podmienky rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je potrebné prerokovať 

s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie splaškovej, dažďovej, Mesta 

Spišská Belá, 

- projektová dokumentácia vodných stavieb musí byť vypracovaná odborne spôsobilým 

projektantom na vodné stavby, 

- o povolenie na uskutočňovanie uvedených vodných stavieb je možné požiadať orgán štátnej 

vodnej správy po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia. 

- križovanie a súbeh projektovanej stavby s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí 

v predmetnom území navrhovať podľa podmienok ich vlastníkov a správcov stanovenými v ich 

vyjadreniach a stanoviskách, 

- riešenie zásobovania lokality požiarnou vodou pre účely hasičských zásahov odsúhlasiť 

s Okrasným riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Kežmarok, 

- pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SO 106 Komunikácie – 

106.2 Miestne komunikácie“ je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona, ku ktorému je potrebné predložiť 

PD stavby. 

 

 

9. Dodržať podmienky vyjadrenia  Okresného úradu Kežmarok –Ochrana prírody a krajiny 

zo dňa 26.08.2021, č. j. OU-KK-OSZP-2021/011746-2/Je: 

- pri riešení umiestnenia zelene na pozemkoch rešpektovať použitie iba pôvodných druhov 

drevín, 

- rešpektovať platné regulatívy a záväzné limity územného plánu obce Strážky nad kaštieľom, 

- v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 

o OPaK Z. z.. 

 

 

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok – Štátna správa odpadového 

hospodárstva zo dňa 20.08.2021, č. j. OU-KK-OSZP-2021/011582-2/Ká: 

- jednotlivé projektové dokumentácie inžinierskych sietí, spracované pre vydanie stavebného 

povolenia, so spracovanými druhmi a predpokladanými množstvami ostatných príp. 

nebezpečných odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby zo stavebnej činnosti uvedenej 

stavby, s uvedenými spôsobmi nakladania s nimi, predložiť Okresnému úradu Kežmarok, 

odboru starostlivosti o životné prostredie na vyjadrenie. 

 

 

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok – Pozemkový a lesný odbor 

zo dňa 11.08.2021, č. j. OU-KK-PLO-2021/011085-2: 

- z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné stavbou dotknuté parcely vysporiadať 

v zmysle ust. zákona 220/2004 Z. z. v z.n.p. (podľa ust. § 17 ods. 3 parcely umiestnené v ZÚ 

a podľa § 17 ods. 1 parcely mimo ZÚ) 
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12. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 

21.12.2021, č. j. KPUPO/25651-2/107503/Lk: 

- pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz 

nezistenej, a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia 

výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu prešov, pracovisko Levoča, 

- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález – vec pamiatkovej hodnoty 

Krajskému pamiatkovému úradu prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 

 

 

13. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného v Kežmarku zo dňa 

02.07.2021, č. j. ORHZ-KK-2021/0085-004: 

- bez pripomienok 

 

 

14. Dodržať podmienky rozhodnutia Mesta Spišská Belá, ako príslušného správneho orgánu 

miestnych a účelových komunikácií zo dňa 11.01.2022, č. j. MÚSB-2021/9070-04: 

- Pripojenie účelovej obslužnej dvojpruhovej obojsmernej komunikácie kategórie MOU 6/30, 

dĺžky 142,20 m a šírky 5,5 m ukončenej obratiskom, s jednostranným chodníkom šírky 2 m a 

jednostranným zeleným pásom šírky 0,5 m, musí byť zrealizovaná v súlade s príslušnými STN, 

podľa technickej správy a predloženej projektovej dokumentácie. 

- Zriadením pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu nesmie byť ohrozená 

bezpečnosť cestnej premávky. 

- V prípade poškodenia miestnej komunikácie pri budovaní pripojenia je žiadateľ povinný tieto 

uviesť do pôvodného stavu. 

- Zriadením pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nesmú zmeniť/zhoršiť 

odtokové pomery na miestnej komunikácii na Popradskej ulici. 

- Pri realizácii napojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu je potrebné vytvoriť 

po oboch krajoch účelovej komunikácie v mieste napojenia na miestnu komunikáciu R 6,0 

polomery smerových oblúkov na vjazde/výjazde z vedľajšej cesty na hlavnú cestu v zmysle 

zákresu v Situácii, č. v. 2, PD: „Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním 

príslušnej infraštruktúry, SO 106 – Komunikácie“ vypracovanej v júli 2021 autorizovaným 

stavebným inžinierom – Ing. Gabrielou Záremskou s č. osv. 6761*I2. 

- Pre zriadenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu bolo v zmysle § 3b 

ods. 4 cestného zákona vydané súhlasné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku, Okresného dopravného inšpektorátu zn. 

ORPZ-KK-OPDP6-37-063/2021 zo dňa 15.12.2021. Je potrebné dodržať podmienky 

uvedeného stanoviska. 

- Pre zriadenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu bolo v zmysle § 3b 

ods. 4 cestného zákona vydané súhlasné záväzné stanovisko Mesta Spišská Belá, správcu cesty, 

zn. MÚSB-2021/9070-02 zo dňa 10.01.2022. Je potrebné dodržať podmienky uvedeného 

záväzného stanoviska. 

- Pre trvalé užívanie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu na ul. Popradská, 

sa určilo použitie a umiestnenie trvalého dopravného značenia pod zn. MÚSB-2021/9070-03 zo 

dňa 11.01.2022. Je potrebné dodržať podmienky uvedeného rozhodnutia. 
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15. Dodržať podmienky stanoviska Mesta Spišská Belá, ako správcu miestnych a účelových 

komunikácií zo dňa 10.01.2022, č. j. MÚSB-2021/9070-02: 

- Pripojením účelovej komunikácie k individuálnej výstavbe 7 rodinných domov na priľahlú 

miestnu komunikáciu na ul. Popradská v Spišskej Belej, miestnej časti Strážky, nesmie byť 

ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nesmie byť porušená funkčnosť 

odvodňovacieho zariadenia dotknutej komunikácie a nesmie dochádzať k vytekaniu vôd 

a nečistôt na komunikáciu.  

- Na pripojení musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery. 

- Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby 

obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia. 

- Stavebný materiál ani výkopovú zeminu nie je možné uskladňovať na verejnom priestranstve 

bez povolenia Mesta Spišská Belá. 

- Mestské komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich 

prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie 

dôjsť k poškodeniu priľahlej miestnej komunikácie. 

- Práce realizovať mimo obdobia výkonu zimnej údržby.   

- Presný termín prác vopred oznámiť správcovi komunikácie – Mestu Spišská Belá. 

- Inžinierske siete k predmetným rodinným domom realizovať tak, aby všetky ich súčasti (napr. 

elektrorozvodné skrine, stĺpy verejného osvetlenia a pod.) boli umiestnené s bezpečnostným 

odstupom od komunikácie. 

- Pred realizáciou inžinierskych sietí je potrebné požiadať Mesto Spišská Belá o zvláštne 

užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie.   

- Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu je potrebné zápisnične odovzdať 

cestnému správnemu orgánu.   

 

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Spišská Belá zo dňa 25.01.2021, č. j. MÚSB-

2021/8839: 

- riešenie  rozšírenia inžinierskych sietí  cez pozemky vo vlastníctve mesta  vysporiadať 

zriadením vecného bremena  v prospech správcov jednotlivých sietí  po predchádzajúcom 

schválení zriadenia vecného bremena  v komisii a následne na rokovaní mestského 

zastupiteľstva v Spišskej Belej 

- súhlas vstupu na pozemky v našom vlastníctve podmieňujeme  uvedením pozemkov po 

vykonaní  prác s tým súvisiacich do pôvodného stavu , za dodržania  podmienok Mesta Spišská 

Belá  v rozhodnutiach  č.j. MÚSB-2021/9070 – 02-04 k povoleniu pripojenie  účelovej 

komunikácie na miestnu komunikáciu 

 

Námietky voči vydanému oznámeniu o začatí územného konania pod č. j. MÚSB-2021/SÚ/8838-

02, zo dňa 10.12.2021 neboli počas zákonnej lehoty vznesené. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia  

právoplatnosti.  Nestratí  však platnosť, ak v tejto lehote  začalo s využitím územia na určený účel alebo 

bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ Ing. Mária Vaľková, trvale bytom Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá, ktorá 

zastupuje vlastníkov pozemkov (ďalej len ,,navrhovateľ“), podala dňa 11.11.2021 návrh na vydanie 

územného rozhodnutia pre stavbu „Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním 

príslušnej infraštruktúry“, na pozemkoch KN-C s parc. č. 7811/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 15128/1, 

2, 3, 4; 7814/11 a KN-E s parc. č. 14950/3 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie.   
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Stavebný úrad po doručení žiadosti navrhovateľa preveril formálno-právne náležitosti žiadosti 

a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 10.12.2021 pod č. j. MÚSB-2021/SÚ/8838-

02 oznámil podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania a zároveň podľa § 36 ods. 

2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Dotknutým orgánom bolo začatie konania 

oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení v súlade s § 36 

stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa 

zverejnenia verejnej vyhlášky, inak  na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Taktiež boli účastníci 

konania poučení, že na  námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom 

konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.  

  

 Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Spišská Belá a 

vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa stavebného zákona. 

 

 K návrhu sa vyjadrili:  

 SPP-distribúcia, a.s.  č.  j. TD/KS/0007/2022/Hy  zo  dňa 07.01.2022 

 VSD, a.s. pod  č.  j. 113139/2021  zo  dňa 07.03.2021 

 PVPS, a.s., pod č.j. 15909/2021 – V7 a 19274/21 zo dňa 04.08.2021 

 PVS, a.s., pod č.j. 2621/2021/655/IS/16 zo dňa 22.09.2021 

 Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č.j. 6612122955 zo dňa 01.08.2021 

 Okresný úrad Kežmarok – Štátna vodná správa zo dňa 09.09.2021, č. j. OU-KK-OSZP-   

2021/012264-002 

 Okresný úrad Kežmarok –Ochrana prírody a krajiny zo dňa 26.08.2021, č. j. OU-KK-OSZP-

2021/011746-2/Je 

  Okresný úrad Kežmarok – Štátna správa odpadového hospodárstva zo dňa 20.08.2021, č. j. 

OU-KK-OSZP-2021/011582-2/Ká 

 Okresný úrad Kežmarok – Pozemkový a lesný odbor zo dňa 11.08.2021, č. j. OU-KK-PLO-

2021/011085-2 

 Krajský pamiatkový úrad Prešov zo dňa 21.12.2021, č. j. KPUPO/25651-2/107503/Lk 

 Okresný riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Kežmarku zo dňa 02.07.2021, č. j. ORHZ-

KK-2021/0085-004 

 Mesto Spišská Belá, ako príslušný správny orgán miestnych a účelových komunikácií zo dňa 

11.01.2022, č. j. MÚSB-2021/9070-04 

 Mesto Spišská Belá, ako správca miestnych a účelových komunikácií zo dňa 10.01.2022, č. j. 

MÚSB-2021/9070-02 

 Mesto Spišská Belá zo dňa 25.01.2021, č. j. MÚSB-2021/8839 

 

 

Všetky stanoviská a pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Predložený návrh bol posúdený podľa § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že zodpovedá 

hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné 

prostredie neohrozuje a je v súlade s územným plánom mesta. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 

dôvod, ktorý by bránil vydaniu rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení           

neskorších predpisov  položka 59 písm. a) ods. 1 bol  uhradený. 
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Poučenie 

 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

podaním na Mesto Spišská Belá, ako príslušný stavebný úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Včas 

podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                Jozef Kuna 

                primátor mesta 

 

 

 

Prílohy: 

- Situácia 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie rozhodnutia sa vykoná tak, že sa 

písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – mesta Spišská Belá. Posledný 

deň lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 01.02.2022                                                          Zvesené dňa:  

pečiatka a podpis orgánu, pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie oznámenia ktorý potvrdzuje vyvesenie oznámenia 

 

 

 

 

 

 

odtlačok pečiatky 

a podpis oprávnenej osoby 
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Doručí sa: 

1. Ing. Mária Vaľková,  Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá 

2. MIKO projekčná kancelária s.r.o., Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad 

3. Vlastníci dotknutých pozemkov 

4. Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 

Kežmarok, Štátna vodná správa 

2. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 

Kežmarok, Ochrana prírody 

3. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 

Kežmarok, Štátna správa odpadového hospodárstva 

4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6, 060 01 

Kežmarok, Štátna správy ochrany ovzdušia 

5. Okresný úrad Kežmarok – Pozemkový a lesný odbor, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok 

6. Okresný úrad Kežmarok, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 

01 Kežmarok 

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

8. OR Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok 

9. OR policajného zboru v Kežmarku, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok 

10. Mesto Spišská Belá, cestný správny orgán, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

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

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

13. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

15. Slovak Telekom, a.s., RTC Východ, ul. Poštová 18, 042 01 Košice  

16. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislva 

17. Michlovský, s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice 

18. Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava 

19. HGdata, s.r.o., Generála Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok 

 

 


