OBEC Štôla
-STAVEBNÝ ÚRAD-

059 37 Štôla 29
Č.j.: OS-150-003/2021

Štôla 08.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 v zastúpení Stavebný inžiniering
s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podal dňa 10.08.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie
stavebného povolenia pre stavbu: ,,Rozšírenie IBV Mengusovce – intravilán, objekty SO 06
Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 07 Pripojovacie plynovody D32, SO 08 Prekládka meracieho
kábla, SO 09 Rozšírenie distribučnej NN siete, SO 10 OEZ, SO 11 Verejné osvetlenie, SO 12
Telekomunikačné káble ” na pozemkoch parc.č. KN C 3532, 3533, 1113, KN E 2498/1, 230/1, 224
v katastrálnom území Mengusovce. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Svit
pod číslom 806/2020/03-HL zo dňa 03.06.2020.
Obec Štôla, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2
písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská
uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie vydáva toto

r o z h o d n u t i e.
Obec Štôla – stavebný úrad p o v o ľ u j e podľa § 66 stavebného zákona stavbu

„Rozšírenie IBV Mengusovce – intravilán, objekty SO 06 Rozšírenie distribučného plynovodu,
SO 07 Pripojovacie plynovody D32, SO 08 Prekládka meracieho kábla, SO 09 Rozšírenie
distribučnej NN siete, SO 10 OEZ, SO 11 Verejné osvetlenie, SO 12 Telekomunikačné káble“
na poz. parc.č. KN C 3532, 3533, 1113, KN E 2498/1, 230/1, 224 v katastrálnom území
Mengusovce, pre stavebníka: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 v zastúpení Stavebný
inžiniering s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad.
Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ateliér B.R.A.T., s.r.o., Hraničná
5, Poprad, autorizovaný architekt, reg.č. 1494 AA.
Popis stavby:
SO-06 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNÉHO PLYNOVODU, SO-07 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY D32
Predmetom tohto stavebného objektu je nový stredotlaký distribučný PE plynovod D90 a štyri
pripojovacie plynovody D 32. Navrhované rozšírenie STL distribučného plynovodu D 90 sa napojí na
existujúci STL plynovod D90 -PE- 100 kPa ID 142919cez tvarovku MB 90 plno prietokovo bez
škrtenia. Ukončenie distribučného plynovodu bude klenutým dnom MV d90. Nový plynovod budú
spádovaný do distribučného plynovodu. Plynovody sa budú odovzdávať a tlakovať ako jeden celok.
Ukončenie signalizačného vodiča bude na konci distribučného plynovodu v poklope.
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Nové pripojovacie plynovody budú slúžiť pre prívod plynu pre jednotlivé objekty. Plynovody
budú napojené na distribučný plynovod D 90 materiál PE 100 o tlaku 100 kPa. Napojenie bude
pomocou elektrotvarovky DAA 90/32. Potrubie pripojovacieho plynovodu bude D 32/3,0. Materiál
polyetylénové plynárenské potrubie PE-HD Plastika a.s. PE 100 SDR 11. Ukončenie plynovodu bude
guľovým kohútom DN 25na hranici pozemku so zátkou. Ukončenie plastového potrubia bude
prechodkou USTR 32/DN25 pod ventilom vo výške cca. 0,8 m nad terénom. Zvislé a časť potrubia
bude potrubie umiestnené v ochrannej rúre D 50. V mieste napojenia na plynovod navrhujem
napojenie podľa STN s vývodom signalizačného vodiča k HÚP a umiestnenia orientačného stĺpika.
Základné údaje distribučného plynovodu
Menovitá svetlosť
: D 90/ 5,2 mm – ťažká rada SDR 17,6
Maximálny prevádzkový tlak
: 100 kPa ( STL )
Dĺžka plynovodu
: 239,0 m
Potrubný materiál
: polyetylén PE 100
SO-08 PREKLÁDKA MERACIEHO KÁBLA
V mieste plánovaného rozšírenia IBV intravilán v obci Mengusovce momentálne prechádza
signalizačný a merací kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16. Tento kábel je v správe SPP (Poprad) a je
potrebné ho preložiť. Existujúci signalizačný a merací kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16 sa v určitom
mieste na parcele 938/3 (viď. situácia) odkope a preruší. Na prerušený koniec sa naspojkuje pomocou
spojky 1-SVCZ-M 25 nový kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16. Trasa nového kábla od spojky bude
v plánovanom chodníku v spoločnom výkope s káblom pre rozšírenie NN siete (VSD), HDPE
trubkami pre optické rozvody a káblom pre verejné osvetlenie. V určitom mieste kábel prekrižuje
plánovanú komunikáciu a naspojkuje sa na existujúci signalizačný a merací kábel SKAO typ AYKY-J
4 x 16 správe SPP. Dĺžka trasy nového kábla je 205 m.
SO-09 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ NN SIETE
Z dôvodu výstavby novej IBV v Mengusovciach vznikla požiadavka pre jej napojenie na
elektrickú energiu. Z toho dôvodu je potrebné v tejto oblasti rozšíriť distribučnú NN sieť. Rozšírenie
NN siete sa urobí z existujúceho NN rozvádzača stožiarovej trafostanice TS0525-0003. V NN
rozvádzači trafostanice sa voľný vývod pre túto IBV dozbrojí o poistky 3x160A. Z tohto dozbrojeného
vývodu je rozvod navrhnutý novým káblom NAYY-J 4x150. Tento kábel bude uložený voľne v zemi
vyznačený fóliou PVC a pod spevnenými plochami v chráničke KSX PEG 90. Spoločne s týmto
káblom sa do výkopu uloží aj uzemňovacia páska FeZn 30x4. V spoločnej trase s káblom NAYY-J
4x150 budú uložené aj HDPE trubky pre optické rozvody, preložený merací NN kábel v správe SPP
a kábel pre verejné osvetlenie. NN kábel pre rozšírenie IBV bude uložený v zemi v chodníku
minimálne 1m od hranice súkromných pozemkov. Pre napojenie nových odberateľov budú slúžiť nové
prípojkové skrine SPP10. Skrine SPP sa umiestnia na hranici pozemku tak, že budú verejne prístupné.
SO-10 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
V tomto stavebnom objekte je riešené osem kusov odberných elektrických zariadení pre
jednotlivé rodinné domy. Tieto elektromerové rozvádzače budú napojené z istiacich a rozpojovacích
skríň SPP10. Skrine SPP10 spolu s poistkami budú zrealizované v rámci objektu SO 09 Rozšírenie
distribučnej NN siete. Rozpojovacie skrine sú súčasťou distribučnej sústavy. Rozpojovacie skrine
tvoria majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom. Technické
rozhranie tvoria výstupné svorky na poistkových spodkoch v rozpojovacej skrini. Tieto skrine SPP10
budú dozbrojené podľa vyjadrenia VSD poistkami 3x50A pre všetky (8ks) rodinné domy. Z týchto
poistkových skríň SPP10 budú napojené všetky elektromerové rozvádzače pre rodinné domy káblami
NAYY-J 4x25 v zemi. Elektromerové rozvádzače sa umiestnia tak, aby boli verejne prístupné.
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SO-11 VEREJNÉ OSVETLENIE
Bod napojenia nového verejného osvetlenia pre rozšírenie IBV intravilán Mengusovce je
koncový stĺp VSD. Odtiaľ sa z konzoly prepojí kábel AYKY-J 4x16 do novej poistkovej skrine SPP
ktorá sa osadí na stĺpe. Poistková skriňa SPP slúži na istenie nového okruhu verejného osvetlenia. V
poistkovej skrini SPP budú poistky 1x10A. Zo skrine SPP sa vyvedie kábel CYKY-J 4x10 do zeme.
Kábel pri prechode zo stožiara do zeme bude chránený v oceľovej trubke. Navrhnutý rozvod
verejného osvetlenia bude káblom CYKY-J 4x10, ktorý bude uložený v pieskovom lôžku a chráneným
fóliou z PVC. V spoločnej ryhe sa s káblom uloží v zemi aj uzemňovacia páska FeZn 30x4 pre
uzemnenie stožiarov. Pre osvetlenie sa použijú hliníkové stožiare SAL-6 do prefabrikovaného
betónového základu.
SO-12 TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBLE
V rámci plánovaného rozšírenia IBV intravilán v Mengusovciach je požiadavka investora
realizovať predprípravu pre budúce telekomunikačné rozvody. Je to z toho dôvodu, že až sa do tejto
lokality uložia optické rozvody, nebude potrebné znovu riešiť výkopové práce vo veľkom rozsahu.
Trasa telekomunikačných rozvodov (rúry HDPE 40/33) je vedená pod chodníkom plánovanej
IBV. Trasa optických rozvodov pre novú obytnú zónu je navrhnutá v súbehu s navrhovaným NN
káblom NAYY-J 4x150 (VSD), preloženým meracím NN káblom v správe SPP a káblom pre verejné
osvetlenie. Príprava pre telekomunikačné rozvody bude spočívať v tom, že sa do spoločného výkopu
pre NN rozvody v plánovanej IBV uloží rúra HDPE 40/33. Táto HDPE rúra sa na koncoch ukončí
koncovkami PLASSON. V tejto trase HDPE rúr sa každých 30m uloží marker, ktorý bude slúžiť na
budúce zameranie trasy. Koncové a lomové body v trase HDPE rúry sa ukončia s rezervou 1m.
V koncových a lomových bodoch sa tiež uložia markery pre budúcu identifikáciu týchto bodov. Do
týchto uložených HDPE rúr sa v čase realizácie optických rozvodov zafúknu optické mikrotrubičky.
V čase realizácie určí oslovený poskytovateľ služieb miesto napojenia na optický distribučný bod
a typy zväzkov zafukovaných trubičiek do pripravených HDPE rúr. Trasa týchto HDPE rúr je
v situácii. Navrhovaná trasa je navrhnutá v súbehu s inými plánovanými inžinierskymi sieťami, preto
pri realizácii výkopových prác bude potrebné zohľadniť pri súbehu a križovaní dodržanie priestorovej
normy STN 73 6005.
Pre uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie
schválenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
2. Stavenisko a výkopy je potrebné označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy
kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, budú ohradené, príp. viditeľne označené.
3. Investor zabezpečí vytýčenie stavebných objektov podľa schválenej situácie súkromným geodetom,
alebo organizáciou na to oprávnenou.
4. Počas realizácie prác vykonať také opatrenia, aby bol zabezpečený nepretržitý prístup do
nehnuteľností dotknutých realizáciou stavby.
5. Navrhovateľ je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých
podzemných vedení nachádzajúcich sa na stavbou dotknutom území za odborného dohľadu ich
správcov.
6. Počas realizácie stavby nesmie byť žiaden materiál skladovaný na cestnom telese.
7. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri realizácii stavieb je nutné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Zb. o ochrane
prírody a krajiny.
9. Lehota dokončenia stavby: 12/2024.
10. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy,
vydávané podľa osobitných predpisov:
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa pod číslom OUPP-OSZP-2020/005491-002-LS zo dňa 26.02.2020
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- Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom KPUPO-2020/7809-2/26303/Lk zo dňa 07.04.2020
- Dopravný úrad, Bratislava pod číslom 11123/2020/ROP-002-P/13311 zo dňa 07.05.2020
- PVPS a.s. Poprad pod číslom 24837/2020-V4, 27047/2020 zo dňa 30.11.2020
- VSD a.s. Košice pod číslom 15879/2020 zo dňa 16.10.2020 a pod číslom 15878/2020 zo dňa
16.10.2020
- SPP – Distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/PS/0284/2020/Hy zo dňa 09.10.2020
- T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6611926106
11.Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia
výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
12. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa
prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
13. V zmysle § 43f stavebného zákona je stavebník povinný na stavbu použiť iba výrobky, ktoré sú
podľa osobitných predpisov vhodné na použitie.
14. Po ukončení stavby požiada stavebník o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79
stavebného zákona navrhovateľ priloží predpísané doklady /revízne správy, doklad o likvidácii
odpadu,.../.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle §52 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.
Odôvodnenie:
Stavebník: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 v zastúpení Stavebný inžiniering
s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podal dňa 10.08.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie
stavebného povolenia pre stavbu: ,,Rozšírenie IBV Mengusovce – intravilán, objekty SO 06
Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 07 Pripojovacie plynovody D32, SO 08 Prekládka meracieho
kábla, SO 09 Rozšírenie distribučnej NN siete, SO 10 OEZ, SO 11 Verejné osvetlenie, SO 12
Telekomunikačné káble ” na pozemkoch parc.č. KN C 3532, 3533, 1113, KN E 2498/1, 230/1, 224
v katastrálnom území Mengusovce. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Svit
pod číslom 806/2020/03-HL zo dňa 03.06.2020.
Obec Štôla – stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil dňa
25.08.2021 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej
správy, a upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia v zmysle ust. § 61 ods.2 stavebného
zákona, pričom určil lehotu (7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia), v ktorej mohli účastníci
konania uplatniť svoje námietky a pripomienky. Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté
orgány, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Doručenie oznámenia
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy je preukázané. Zo strany účastníkov konania
neboli v určenej lehote vznesené žiadne námietky a pripomienky.
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou
vyhláškou, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní, posledný deň vyvesenia je
dňom doručenia. Súčasne oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na internetovej stránke obce.
K žiadosti bola doložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola prerokovaná s
dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí. Stavebník v konaní predložil
plnomocenstvo, zmluvy o zriadení vecného bremena.
Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v stavebnom konaní prináleží právo
postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do
stanoveného termínu sa ku konaniu nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods.6 stavebného zákona).
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Stanoviská predložené k dokumentácii pre stavebné povolenie, v stavebnom konaní boli
zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.
V zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný
úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred
konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie,
pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.
V zmysle ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie
stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho
pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, dokedy môžu účastníci uplatniť
námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia predmetnej stavby.
Rozhodnutím o stavebnom povolení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému
obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo
potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec
Štôla, 059 37 Štôla 29.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).

Martin Hajko
starosta obce
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Štôla a súčasne oznámené iným
spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto
verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 11.10.2021

Zvesené dňa: 26.10.2021

..............................................
pečiatka a podpis

.............................................
pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:
1. Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123
2. ostatní účastníci konania, vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností
– oznámi sa
verejnou vyhláškou
Na vedomie :
1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Ďumbierska 14, Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
Poprad
4. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
5. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad
7. SPP - Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
8. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18. P.O.BOX d-30, Košice
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