OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Hlavná 51 26

KÓPIA

091 01 Stropkov
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

19. 05. 2020

OU-SP-OCDPK-2020/000178-007
Vybavuje

ROZHODNUTIE
PREDBEŽNÉ POVOLENIE verejnou vyhláškou
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný
cestný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v súčinnosti s § 3 ods. 1 písm. c), § 3a ods. 3, § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), ako vecne a miestne
príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie II. a III. triedy, podľa § 120 zákona č. 50/1967 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
50/1976 Zb.“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva
rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 71/1967 Zb.“), ktorým podľa § 127a ods. 3 písm. d) zákon č. 50/1976 Zb.
predbežne povoľuje
uskutočnenie stavebných prác
pre stavebníka: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov
na stavbu: „Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec“
v termíne: od 09/2019 do 05/2020
stavebné objekty: SO 01 Cesta III/3584
SO 02 Most 3584-001 Krušinec
Okresný úrad podľa § 127a ods. 3 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v spojení s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
vyzýva
stavebníka Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov, aby dodatočne
predložil špeciálnemu stavebnému úradu podklady:
1. podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku či stavbe
iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo uskutočniť
udržiavacie práce na nej v lehote do 09/2020,
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Účelom navrhovanej stavby je docieliť plynulú bezpečnú dopravu a tiež zvýšiť kvalitu životného prostredia a estetiku
územia.
Stavba „Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec“ sa bude uskutočňovať na pozemkoch extravilánu mesta
Stropkov, parc. č. KNC 2988, KNC 2703 (prekryté parc. registra „E“ EKN 3026), k. ú. Stropkov a extravilánu obce
Krušinec, parc. č. KNC 291, KNC 289/1 (EKN 123), KNC 288 (EKN 123 a EKN 110/6) KNC 296 (EKN 110/6 a
EKN 327/3), KNC 242/1 (EKN 110/103 a EKN 327/1) k. ú. Krušinec podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. Michalom Dúbrovským (č. osvedčenia 2807* A2) a Ing. Jozefom Antolom (č. osvedčenia 0328*Z*A2) zo
spoločnosti ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov. Rozhodnutie o umiestnení stavby
nadobudlo právoplatnosť 16. 09. 2019.
SO 01 Cesta III/3584
Tento objekt rieši výstavbu a rekonštrukciu cesty III/3584, ktorá prechádza katastrálnym územím mesta Stropkov
a obce Krušinec. Celková dĺžka novej a rekonštruovanej cesty III/3584 je 193,83 m. Cesta je navrhovaná ako
dvojprúdová so šírkou jazdného pruhu 3,00 m. V celkovej dĺžke trasy po ľavej strane je navrhnutý chodník pre
peších šírky 2,00 m, ktorý je napojený na existujúci chodník v smere so Stropkova. Rekonštrukcia cesty začína
v križovatke s cestou II/575. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie zastávkových pruhov a nástupíšť na
existujúcich autobusových zastávkach na ceste II/575.
SO 02 Most 3584-001 Krušinec
Nový mostný objekt je navrhovaný na vtokovej strane vedľa jestvujúceho mosta. Jestvujúci most bude slúžiť počas
výstavby na prejazd ponad potok Chotčianka (po zrealizovaní nového mostného objektu bude jestvujúci mostný
objekt zbúraný a koryto toku prečistené). Dĺžka premostenia bude 39,40 m, celková šírka mosta bude 10,80 m.
Postup výstavby
- osadenie dočasného dopravného značenia
- prekládka kábla Slovak Telekom SO 03 a verejného osvetlenia SO 04
- práce na zakladaní spodnej stavby
- práce na realizácií spodnej stavby
- realizácia nosnej konštrukcie
- realizácia cestného telesa cesty III/3584
- realizácia prechodných oblastí
- realizácia príslušenstva
- realizácia vozovkových vrstiev na ceste a moste
- presmerovanie dopravy na nový most
- búranie jestvujúceho mosta
- realizácia krídel na výtoku
- realizácia chodníka mimo mosta a zástavok s verejným osvetlením
- terénne práce na jestvujúcom cestnom telese a ich opevnením
- práce na prečistení priestoru koryta potoka
- osadenie trvalého dopravného značenia – objekt SO 01.

Odvodnenie vozovky z cesty III/3584 bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky a to vpravo a
vľavo do dláždených priekop a následne do potoka a v oblasti mosta.
Podmienky na uskutočňovanie stavby
1. Projektant stavby podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie
podľa § 45 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a aj za jeho realizovateľnosť.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vyššie uvedenej stavby organizáciou k tomu oprávnenou.
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3. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky – zhotoviteľ stavby: Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,
divízia 4, Slovenská 67, 080 01 Prešov.
4. Stavba bude ukončená najneskôr do 05/2020.
5. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľou a týmito údajmi:
a) názov stavby
b) označenie stavebníka
c) kto stavbu realizuje (zhotoviteľ stavby)
d) kto a kedy stavbu povolil
e) termín začatia a ukončenia stavby
f) meno zodpovedného stavbyvedúceho.
6. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné
vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných slovenských technických noriem
a zabezpečiť, aby uskutočnením stavby neboli porušené existujúce nadzemné a podzemné vedenia. Pred zásypom
podzemných vedení prizve stavebník jednotlivých správcov ku kontrole nepoškodenosti vedenia.
7. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a uskutočňovanie
stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiace predpisy, príslušné slovenské technické normy a dbať o
ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. Podľa zákon č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
10. Stavebník je povinný zachovávať čistotu v mieste staveniska a ohradiť stavenisko.
11. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadne škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach pri
uskutočňovaní stavby. Za prípadné škody zodpovedá stavebník, ktorý ich odstráni na vlastné náklady.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne.
13. Stavebník je povinný zvolávať kontrolné dni a umožniť orgánu štátneho stavebného dohľadu a prizvaným,
vstupovať na stavenisko a stavbu, nazerať do dokumentácie, vytvárať podmienky pre výkon dohľadu, ako aj
bezodkladne ohlásiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú život osôb, resp. zdravie stavebnému úradu.
14. Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
15. Po ukončení stavby stavebník uvedie okolitý terén, dotknutý výstavbou, do pôvodného stavu.
16. Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. a § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
17. Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny v zmysle
ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
18. Stavebník je podľa § 10 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému
úradu začatie stavby.
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19. Špeciálny stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti,
ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov súhlas vydaný pod
č. OU-SP-OSZP-2019/004199-002 z 19. 09. 2019
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
vydal súhlas podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na križovanie mosta s neupraveným vodárenským
a vodohospodársky významným vodným tokom Chotčianka (HCP 4-30-08-056), ev. č. toku 342, v rkm 3,10 za
dodržania nasledovných podmienok:
1. Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala spoločnosť
ISPO, s. r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, č. zákazky: 2966/2019 s dátumom 03/2019.
2. Križovanie mosta s vodným tokom je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a
komunikácií s vodnými tokmi“.
3. Začatie prác a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu
v Trebišove minimálne 14 dní vopred za účelom určenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce
požiadavky počas realizácie stavby.
4. Investor, resp. vlastník stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 47 zákona o vodách.
5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany dodržať ust. § 37 zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené
na vodnom toku).
6. Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k ohrozeniu alebo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd
a k poškodeniu koryta a brehov vodného toku.
7. Nevytvárať skládky stavebného materiálu v riečišti toku a taktiež nezhoršiť odtokové pomery a nenarušiť brehovú
čiaru a porasty.
8. Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona podkladom na konanie
podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.
Stavebník je od zaplatenia správneho poplatku oslobodený podľa § 4 ods. 1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zaevidoval 15. 08. 2019 žiadosť Správy
a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov č. SÚCPSK-KZ/1986-003/2019 z 13.
08. 2019 vo veci vydania predbežného povolenia pre začatie stavebných prác k stavbe „Výstavba mosta č. 3584-001
pred obcou Krušinec“ na pozemkoch extravilánu mesta Stropkov, parc. č. KNC 2988, KNC 2703 (prekryté parc.
registra „E“ EKN 3026), k. ú. Stropkov a extravilánu obce Krušinec, parc. č. KNC 291, KNC 289/1 (EKN 123),
KNC 288 (EKN 123 a EKN 110/6) KNC 296 (EKN 110/6 a EKN 327/3), KNC 242/1 (EKN 110/103 a EKN 327/1)
k. ú. Krušinec.
Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
135/1961 Zb.“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade
s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967
Zb.“) začatie stavebného konania a zároveň pre prejednanie žiadosti nariadil v súlade s § 21 zákona č. 71/1967 Zb.
ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.
Stavebník primerane povahe stavby predložil doklady k žiadosti o predbežné povolenie s projektovou
dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov, splnil podmienky, za ktorých môže
byť na stavbu vydané predbežné povolenie.
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Stavebník listom SÚCPSK-KZ/1494/2020 z 29. 04. 2020 požiadal špeciálny stavebný úrad o predĺženie lehoty na
predloženie dokladov, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku
či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo
uskutočniť udržiavacie práce. Proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súčasnosti prebieha. Z dôvodu
mimoriadnej situácie okolo "COVID 19" je tento proces značne sťažený, preto na základe tejto skutočnosti stavebník
požiadal o predlženie lehoty do 09/2020.
Špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka a v rozhodnutí určil lehotu na doplnenie žiadosti o stavebné
povolenie. Po ich preložení vykoná špeciálny stavebný úrad konanie a vydá stavebné povolenie.
Stavebník je od zaplatenia správneho poplatku oslobodený podľa § 4 ods. 1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o predbežnom povolení stavby môže účastník konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
(doručenia) podať odvolanie podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. na Okresný úrad Stropkov, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Gabriel Zajtko
vedúci
Doručuje sa
Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 01 Prešov
Slovenská republika
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0006294/2020

Vec: Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec Žiadosť o predĺženie lehoty predbežného povolenia stavby.
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