11 -03- 201'1

Mesto Prešov
stavebný úrad
Hlavná 73
Číslo: SÚ/421/9645/2021 - DrIl

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 03.03.2021

ROZHODNUTIE
verejnou vyhláškou
Navrhovateľ

Obec Mirkovce, IČO 00327484
Mirkovce 65, 082 06 Žehňa

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 25.11.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby:

..,

"Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a COV"

v katastrálnom území:

Mirkovce

na pozemku parc. č.:

KN-C 290/3, KN-C 34 (KN-E 42/6), KN-C453/1 (KN-E 456/1)

K pozemku parc. č. KN-C 290/3, kú. Mirkovce má podľa LV Č. 440 vlastnícky vzťah Obec
Mirkovce, Mirkovce Č. ó5, 082 OÓ Mirkovce.
K pozemku parc. Č. KN-C 34 (KN-E 42/6), kú. Mirkovce má podľa LV č. 795
spoluvlastnícky vzťah Obec Mirkovce, Mirkovce Č. 65, 082 06 Mirkovce.
K pozemku parc. č. KN-C 453/1 ( KN-E 456/1), kú. Mirkovce má podľa LV č. 532
vlastnícky vzťah Mgr. Marián Engel, Mirkovce č. 87, 082 06 Mirkovce, Imrich Čonka,
Brestov Č. 96,08205 Brestov, Ján Begáni, Mirkovce č. 15,08206 Mirkovce.
Navrhovateľ je povinný ku stavebnému konaniu majetkoprávne vysporiadať všetky
nehnuteľnosti, na ktorých bola stavba umiestnená.
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 119 ods. 3 stavebného
zákona a určenia Krajského úradu, pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. Ol. 2011. Mesto Prešov
je príslušným stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch,
v ktorých je obec Mirkovce stavebným úradom a zároveň navrhovateľom, posúdil predložený
návrh podl'a §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39
a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok
o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia
a MČOV -líniové inžinierske siete" verejnou vyhláškou.

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
"Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV"
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Stavba sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. KN-C
290/3, KN-C 34 (KN-E 42/6), KN-C 453/1 (KN-E 456/1), k.ú. Mirkovce ako je zakreslené v
situačnom výkrese.

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Stoková siet'
SO 02 Malá čistiareň odpadových vôd
SO 03 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k ČOV
Predmetom projektu je odkanalizovanie a čistenie splaškových odpadových vôd časti
obce Mirkovce, Dlhé Brehy. Technické riešenie pozostáva z výstavby delenej kanalizácie na
odvedenie splaškových odpadových vôd od producentov cez domové prípojky, uličné stoky
do navrhovanej MČOV.
Návrh riešenia odkanalizovania pozostáva z výstavby
- stokovej siete
- malej čistiarne odpadových vôd
Stoky stokovej siete ústia do MČOV. Prietok vody v stokovej sieti je gravitačný. Čistenie
splaškových odpadových vôd navrhujeme v mechanicko-biologickú MČOV pre 100 EO s
klasickou nízko zaťažovanou dlhodobou aktiváciou, dosadzovacou nádržou a kalovým
hospodárstvom. Prebytočný kal bude uskladnený v kalojeme a bude likvidovaný odvozom na
inú ČOV s kalovým hospodárstvom, na základe uzatvorenej zmluvy. Odpadové vody
vyčistené v MČOV sú cez potrubie odtoku z ČOV vyústené do recipientu, vodný tok Balka,
rkm 8,0. Meranie prietoku vyčistených vôd do recipientu je na odtoku z ČOV. Elektrická
energia pre ČOV zabezpečí sa výstavbou el. NN prípojky k ČOV. Prístup k areálu ČOV bude
po navrhovanej účelovej ceste, ktorá odbočuje z miestnej cesty.
1. Stavba kanalizácie a MČOV bude umiestnená v súlade so situáciou osadenia stavby v
mierke M 1:1000, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, Jarková č. 28, 080 01 Prešova
to nasledovne:
SO 01 Stoková sieť
Stoková kanalizačná sieť predstavujú dve stoky. Navrhovaná stoková sieť predstavuje
vetvový systém, umiestnený v intraviláne riešenej časti obce tak, aby umožňoval napojenie
všetkých producentov splaškových vôd cez čo najkratšie kanalizačné domové prípojky.
Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný gravitačný prietok
splaškových odpadových vôd.
Stoková sieť pozostáva z uličných stôk:
-stoka M
355,0 m p. Č. KN-C290/3, E42/6, E456/1
-stoka Ml
42,0 m p. Č. KN-C290/3
Celková dÍžka potrubia stokovej siete je 397,0 m, vybuduje sa z profilu DNIID 250
mm. Pre výstavbu sa využijú rúry a tvarovky z PVC SNS podľa STN 1401-1. Trasa potrubia
rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podl'a STN 73
6005. Trasa stôk je vedená vo verejnom priestranstve, predovšetkým po obecnej ceste a časť
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trasy stoky "M" po ploche " ostatné " a ploche PPF. Pri vedení trasy stokovej siete dochádza
ku križovaniu vzdušného el. vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením
zemných prác vytýčiť. Pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami budú dodržané
zásady stanovené STN 736005. Na trase potrubia budú pre zabezpečenie bezporuchovej
prevádzky osadené kanalizačné vstupné šachty. Šachty budú osadené v zmysle STN lomové,
spojovacie a revízne kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 50 m
v zmysle STN 756101.
SO 02 Malá čistiarne odpadových vôd ( MČ OV)
MČOV je navrhovaná pre 100 EO s príslušenstvom a odtokovým potrubím. Osadenie
MČOV je na parcele č. KN-E42/6. ČOV je navrhovaná ako jedno linka SX P 100. ČOV je
vyrobená z plastov, plášť čistiarne je pozváraný z polypropylénových profilovaných dielcov,
ktoré sa uložia na podkladový betón. Vzhľadom na výškové usporiadanie okolitého terénu je
navrhovaná ČOV umiestnená v násype. V rámci stavebného objektu bude riešený aj odtok
splaškových vôd z MČOV, terénne úpravy areálu ČOV, prevádzková budova, oplotenie
areálu, prístup k MČOV a vodovodná prípojka. Splaškové odpadové vody budú privádzané
delenou stokovou sieťou. Odtok vyčistených vôd bude zrealizovaný odtokovým potrubím,
ktoré sa zaústi do recipientu, potoka Balka rkm, 8,0. Meranie odtokového množstva z ČOV
bude v memej šachte osadenej na odtokovom potrubí.
Elektrická energia pre ČOV zabezpečí sa výstavbou odbemého zariadenia el. energie NN prípojky k ČOV z existujúcej vzdušnej NN siete. Splaškové odpadové vody budú
privádzané delenou stokovou sieťou. Odtok vyčistených vôd bude zrealizovaný odtokovým
potrubím, ktoré sa zaústi do recipientu, potoka Balka rkm, 8,0. Meranie odtokového množstva
z ČOV bude v memej šachte osadenej na odtokovom potrubí. Elektrická energia pre ČOV
zabezpečí sa výstavbou odbemého zariadenia el. energie - NN prípojky k ČOV z existujúcej
vzdušnej NN siete. Potreba vody pre ČOV zabezpečí výstavbou vodovodnej prípojky s
napojením na obecný vodovod.
SO 03 - Odberné zariadenie el. energie- NN prípojka k ČOV
Navrhovanou NN prípojkou zabezpečí sa napojenie navrhovanej ČOV na el. energiu.
NN prípojka bude riešená káblom z existujúceho siete cez skriňu merania RE, ktorá sa osadí
v blízkosti p.b. napojenia. NN prípojka pre MČOV bude pokračovat' zo skrine RE káblom
súbežne s vodovodnou prípojkou k ČOV a bude ukončená v rozvádzači RH osadenom v PB
MČOV. Celková dlžka NN prípojky je 93,0 m.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude napojená na odber el. energie, podľa vyjadrenia VSD, a.s. zo dňa 26.10.2020
číslo 17214/2020/.
2. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP uvedené vo
vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2021/002969-002 zo dňa 25.01.2021.
3. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP uvedené vo
vyjadrení Č. OU-PO-OSZP3-2020/049541-002 zo dňa 04.11.2020.
4. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP uvedené vo
vyjadrení Č. OU-PO-OSZP3-2020/049479-002 zo dňa 16.10.2020.
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5. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest PSK uvedené vo
vyjadrení č. SUCPSK-PO/1334(4548)/2020-001zo dňa 23.10.2020.
6. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OCDPK2020/049/433-02 zo dňa 15.10.2020.
7. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov
uvedené v záväznom stanovisku č. KPUPO-2020/20403-02/85820/UIzo dňa 22.10.2020.
8. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia a. s. Bratislava uvedené
v záväznom stanovisku č. TDINS/0465/2020ILäzo dňa 20.10.2020.
9. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky RUVZ v Prešove uvedené v záväznom
stanovisku č. 2020/04163-02/B.14-SM zo dňa 30.11.2020.
10. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty, ani k jej
poškodeniu.
11. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, sú navrhovatelia povinní zaistiť si
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich
poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade
s pokynmi správcu pred poškodením.
12. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí. V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať
stavby s pevným základom.
13. Po ukončení stavebných prác na prípojkách TI je navrhovateľ povinný upraviť povrch
miestnej komunikácie a verejného priestranstva do pôvodného stavu.
14. Po ukončení výstavby dotknuté pozemky je navrhovateľ povinný riadne upraviť a
vysadiť vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové
pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
15. Počas realizácie stavby vyššie uvedenej, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
16. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné
náklady.
17. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst. 3) stavebného zákona
a v súlade s ustanovením §22 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Pri zemných prácach nenarušiť
stabilitu vedľajších stavieb.
18. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona
a v súlade s ustanovením §12 vyhlášky Č. 532/2002 Z.z.. Navrhovatelia sú
povinní zabrániť vstupu nepovolaným osobám.
19. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) stavebného
zákona a v súlade s ustanovením §23 vyhlášky č. 532/2002 Z.z..
20. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom
stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
21. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov - stavebný úrad o overenie dokumentácie
pre stavebné povolenie podľa §120 stavebného zákona.
22. Navrhovateľ je povinní požiadať Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie
( ŠVS) - špeciálny stavebný úrad v Prešove o vydanie stavebného povolenia na objekty:
Mirkovce, časť Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV.
Osobitné podmienky:
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OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo
vyjadrení (OU-PO-OCDPK- 2020/049/433-02 zo dňa 15.10.2020.
l.Predmetná stavba je navrhovaná mimo ciest II. a III. triedy. Z tohto dôvodu nemáme
pripomienky k stavbe ani k technickému riešeniu stavby
Správy a údržby ciest PSK Prešov uvedené vo vyjadrení č. SUCPSK-PO/1334(4548)/2020-001
zo dňa 23.10.2020.
l. Navrhnutá stavba sa nachádza na území, ktoré naša organizácia nemá v správe. Stavba je v
dotyku s miestnou komunikáciou v obci Mirkovce.
VSD, a.s. Košice uvedené vo yyjadrení č. 17214/2020/ zo dňa 26.10.2020.
1. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo 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 majetku.
2. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1.pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2.pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3.pre zavesené káblové vedenie Im,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
3. Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m
od krajného vodiča na každú stranu.
4. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedenímje okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a)zriad'ovať stavby, konštrukcie a skládky,
b)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
d)uskladňovať Ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy.
5. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5
m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
6. Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
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V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia 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.
7. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
8. V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké
mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však
dodržať nasledovné podmienky.
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmoyou oblasťou na e-mailovú adresu:
skripko stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 -Ing. Stefan Skripko, alebo stolicny
peter@vsdas.sk, tel. 0556102213 - Ing. Peter Stoličný.
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia
byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1368.
• Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami
v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s
normami STN 341050, STN 332000-5-52 a 736005.
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré
nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej
energie. Ich priebehy neevidujeme.
R.U.V.Z. v Prešove uvedené v záväznom stanovisku (č. 2020/04163-02/B.14-SM zo dňa
30.11.2020.
1. ~ ú h l av s í sa s návrhom navrhovateľa stavby - Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06
Zehňa, leO oo 327 484, na územné konanie stavby "Kanalizácia a MČOV v časti Dlhé
Brehy v obci Mirkovce
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OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia uvedené vo vyjadrení ( OU-PO-OSZP32021/0029695-002 zo dňa 25.01.2021.
l. Na povolenie vypúšťania odpadových vôd do toku je potrebný súhlas správcu vodného toku,
aktuálne hydrologické údaje a údaje o kvalite vody v toku od oprávnených organizácií.
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia uvedené vo vyjadrení (OU-PO-OSZP32020/049479-002 zo dňa 16.10.2020.
1. Z PD vyplýva, že stavba v uvedenom rozsahu (počet napojených obyvateľov M=100 EO)
nebude stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č.
41012012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, nebude zdrojom
znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v kompetencii tunajšieho
okresného úradu, z toho dôvodu je zdroj považovaný za malý a súhlas v zmysle zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší na jeho povolenie je v kompetencii obce alebo mesta, na území
ktorého sa stavba realizuje.
OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
uvedené vo vyjadrení (OU-PO-OSZP3-2020/049541-002) zo dňa 04.11.2020.
1. s odpadmi nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a odovzdať ich osobe
oprávnenej na zneškodnenie alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov,
2. so stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona Č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch,
3. ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o
odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou,
4. v prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, je
potrebné nakladať s ním ako s nebezpečným odpadom,
'
5. v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti - na
zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do pôvodného
stavu v rámci stavby. Zeminu nevyužitú pri vlastnej činnosti odovzdať len organizácii
oprávnenej nakladať s odpadom,
7. je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích
pozemkoch - zabrániť vzniku divokých skládok z odpadu pochádzajúceho z výkopov,
8. ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s
jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
VVS. a.s. Košice uvedené vo vyjadrení (116936/2020/Je/O/ÚVR. zo dňa 15.10.2020) .
1. Na základe Vašej žiadosti v prílohe listu prikladáme l x situáciu A3 - informatívne zakreslenie
vodohospodárskych zariadení v operatívnej správe našej spoločnosti v k. ú. Mirkovce. Z
pohľadu vlastníka a prevádzkovateľa vodohospodárskych zariadení uvádzame, že v obci
Mirkovce sa nachádza verejný vodovod, ktorý prevádzkuje VVS, a.s. závod Prešov. Tak ako
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uvádzate, verejná kanalizácia sa v obci Mirkovce nenachádza ..
2. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu
DN 100 mm, ktorý je situovaný v záujmovom území. Pri križovaniach, či súbehu dodržať
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
3. Ked'že priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter, požadujeme v procese
pred spracovaním PD pre stavebné povolenie na základe objednávky požiadať o ich presné
vytýčenie - prevádzkovateľa VVS, a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3,080 ol Prešov, Zákaznícke
centrum, tel. č. 051/7572 777.
4.K predloženej DÚR nemáme pripomienky, nakoľko naša spoločnosť' neuvažuje s
prevádzkovaním vodohospodárskeho objektu miestneho významu - MČOV ako aj s
navrhovanou kanalizáciou - stoka "M" a "Ml".
SPP-distribúcia a. s. Bratislava uvedené vo vyjadrení
20.10.2020.

Č.

TD/NS/046512020/Lä zo dňa

Všeobecné podmienky:
1. Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídel spp-o www.spp-distribucia.sk (časť E služby),
2. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky
alalebo prevádzky distribučnej siete. SPP-O vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení
do rozsahu 100 m bezplatne,
3. stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov. podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení,
4. stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložil' projektovú dokumentáciu
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov. na
posúdenie SPP-O.
5. v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník.
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení alalebo ich ochranných alalebo
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.
Krajský pamiatkový úrad Prešov uvedené vo vyjadrení (KPUPO-2020/20403-02/85820/UI zo
dňa 22.10.2020 ).
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1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý
archeologický nález Krajskému parniatkovému úradu Prešova urobiť nevyhnutné opatrenia,
aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
2. Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava uvedené vo VYjadrení (6612030850, zo dňa 02.11.2020).
1.

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.
2.
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 k si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3.
Stavebník alebo nim 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:
4.

V prípade ak na Varni definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alalebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona Č. 35112011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6.
Žiadatel' 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.
7.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnuteľnost' na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

ORANGE Slovensko, a.s. vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení č.
(KE - 2166/2020 zo dňa 30.10.2020).
V predmetnej stavbe nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV pozemkový a lesný odbor pozemkové
vyjadrení (OU-PO-PL01-20211010243-2ŠB
zo dňa 24.02.2021.

oddelenie

Plánovaný stavebný zámer výstavby čističky odpadových vôd na pozemku
42/6 identifikovaný ako súčasť parc. Č. KN-C 34 k.ú. Mirkovce je vedená
plocha (druh pozemku ostatná plocha). K plánovanému zámeru výstavby,
súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, ani nie je potrebné
poľnohospodárskej pôdy, nakoľko sa nejdná o poľnohospodársku pôdu

uvedené vo

parc. č. KN-E
ako zastavaná
nie je potrebný
trvalé odňatie
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Slovenský vodohospodársky podnik,
69612021/4, zo dňa 02.11.2020).

š.p. OZ Košice uvedené vo vyjadrení ( CS SVP OZ KE

1. Najneskôr k termínu vodoprávneho konania v danej veci doplniť záväzné vyjadrenie obce
Mirkovce ku koncepcii výstavby verejnej kanalizácie v obci a k uvažovanému spôsobu
čistenia odkanalizovaných odpadových vôd.
2. V povolení na uskutočnenie vodnej stavby stanoviť povinnosť vlastníkovi predmetnej
stavby a jej budúcemu užívateľovi zabezpečiť odborný dohľad, resp. servis predmetnej
ČOV oprávneným subjektom a prebytočný čistiarenský kal a d'alšie odpady vznikajúce pri
čistení odpadových vôd likvidovať v zmysle platnej legislatívy prostredníctvom
oprávnenej organizácie.
Ak bude splnená vyššie uvedená podmienka, pri povoľovaní vypúšťani a prečistených
odpadových vôd z navrhovanej ČOV do povrchových vôd budeme požadovať dodržanie
nasledujúcich
požiadaviek:
1. Za účelom overenia funkčnosti, spoľahlivosti a účinnosti COV uviesť COV do skúšobnej
prevádzky v trvaní min. l rok.
v

v

2. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd stanoviť na úrovni projektovaných hodnôt.
3. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať certifikovaným meradlom a
viesť pravidelnú evidenciu meraní. Vo vodoprávnom povolení uviesť druh a miesto
osadenia príslušného meradla pre ČOV.
4. Limitné koncentračné hodnoty vypúšťaného zvyškového znečistenia "p" stanoviť v zmysle
garantovaných hodnôt ukazovateľov zostatkového znečistenia, nakoľko z nich bol aj
posudzovaný vplyv na vodný tok, t.j.: BSKs = 30 mg/l, CHSKcr = 135 mg/l a NL = 30
mg/l. Limitné koncentračné hodnoty "m" je možné stanoviť podľa prílohy č. 6, časť A.I
NV SR C. 269120 l O Z.z. pre veľkostnú kategóriu zdroja splaškových odpadových vôd od
51 do 2000 EO.
5. Spôsob a minimálnu početnosť odberu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd stanoviť v
súlade s kritériami súčasne platného nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. podľa prílohy
Č. 7 a v zmysle ustanovenia § 5 ods. 13 a ods. 14, t. j. akreditovaným spôsobom a
odporúčanými metódami stanovenia monitorovaných ukazovatel'ov znečistenia.

6. Súbežne so sledovaním kvality odtoku realizovať rovnakým spôsobom aj monitoring
surových
odpadových vôd na prítoku do ČOV pre účely následného vyhodnotenia
účinnosti čistenia.

dosiahnutej
.

7. V podmienkach povolenia presne zadefinovať miesta odberu vzoriek odpadových vôd na
prítoku a na odtoku z COV a na čistiarní ich viditeľne označiť.
8. Výustný objekt odpadového kanála z ČOV do recipientu udržiavat' v dobrom technickom
stave a zabezpečiť celoročný bezproblémový prístup k nemu za účelom potrebnej kontroly
resp. nutnej údržby.
.
9. Predkladať správcovi vodohospodársky významných vodných tokov na SVP, š. p., OZ
Košice hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej ČOV 1krát ročne a k 31.01. bežného roka na predpísaných tlačivách v zmysle nariadenia vlády SR
Č. 755/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10. K termínu kolaudačného konania vypracovať prevádzkový poriadok ČOV a predložit' nám
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ho na pripomienkovanie.
11. Platnosť povolenia na vypúšt'anie vyčistených odpadových vôd z predmetnej ČOV do
vodného toku Balka, v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov, časovo obmedziť na dobu najviac 10 rokov.
12. K termínu kolaudačného konania v danej veci zdokladovať:
zmluvu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, uzatvorenú v zmysle zákona č.
442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s odborne spôsobilým subjektom; certifikát o
overení meradla množstva vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej eov; zmluvu na
zneškodňovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke eov, uzatvorenú so subjektom
oprávneným na nakladanie s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch.
13.Pred ukončením skúšobnej prevádzky zaslať aj správcovi toku na zaujatie stanoviska
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV s tabelárnymi prehl'admi výsledkov realizovaného
monitoringu a návrhom na užívanie vodnej stavby pre ďalšie prevádzkové obdobie.
Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej
ochrany žiadame dodržať tieto podmienky:
l.Výustný objekt odtokového potrubia z MČOV žiadame navrhnúť v zmysle platnej STN
752102 tak, aby bol dodržaný uhol vyústenia kanalizačného potrubia do vodného toku max.
60° (prúdnica - os potrubia).
2.Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom, žiadame oznámiť našej Správe povodia
Hornádu a Bodvy, Košice, písomne, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mail:
monika.bamhorova@svp.sk a kosice@svp.sk, minimálne 14 dní vopred, za účelom určenia
dovozu z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas
realizácie stavby.
3. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a najneskôr pri
kolaudačnom konaní požadujeme odovzdať správcovi vodného toku' porealizačné
výškopisné a polohopisné zameranie výustného objektu s určením staničenia podľa platnej
kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej
podobe (súbor * .dgn, * .dwg).
V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 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.
Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č.
364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
Z hľadiskajnajetkovoprävnych
vzťahov Stavba "Mirkovce - Lokalita Dlhé brehy kanalizácia a eov", nezasiahne pozemky vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p. OZ
Košice.

Námietky účastníkov

vznesené

konania a dotknutých

orgánov k predmetnej

stavbe neboli
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Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 odst. 1) stavebného zákona dva roky odo dňa,
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná
žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od
správnych poplatkov - ak stavebníkom je obec.

Odôvodnenie:

Navrhovatel' - Obec Mirkovce, IČO 00327484, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
podala dňa 25.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
"Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV", na pozemkoch parc. Č. KN-C 290/3,KN
C 34 ( KN-E 42/6), KN-C 453/1 ( KN-E 456/1, k.ú. Mirkovce.
Mesto Prešov - stavebný úrad oznámil dňa 04.01.2021podľa §36 odst. 2 stavebného
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení
jeho noviel začatie územného konania a zároveň upúšťa od ústneho pojednávania a určuje
lehotu pre uplatnenie námietok do 29.01.2021.
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované do
podmienok tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli
vznesené.
K navrhovanej stavbe sa kladne vyjadrili: OÚ Prešov - odbor starostlivosti o ŽP, OR
HaZZ Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Krajský pamiatkový úrad Prešov,
SPP - Distribúcia a.s., VSD a.s., VVS a.s., Slovak Telekom, s.r.o., Okresný úrad Prešov OCD
a PZ, Správa a údržba ciest PSK Prešov, Slovak Telekom Bratislava, Orange Slovensko, a.s.
Košice.
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od
správnych poplatkov - stavebníkomje obec.
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ Obec Mirkovce, IČO
00327484, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia
a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete - elektronickej tabuli mesta Prešov
(www.presov.sk)
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Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov na správny
orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie
prostriedkov.

je preskúmateľné

súdom až po vyčerpaní riadnych opravných

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta
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Doručí sa:
1. Obec Mirkovce, IČO 00327484, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa
2. Ján Begáni, Mirkovce 15, 082 06 Mirkovce
3. Marián Engel, Mirkovce 87, 082 06 Mirkovce
4. Imrich Čonka, Brestov 96, 082 05 Brestov
5. Projektant stavby: Ing. Marián Pekarovič, Jarkova č. 28, 080 01 Prešov

Na vedomie:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Obec Mirkovce
Mgr. Marián Engel
Ján Begáni
Imrich Čonka
VSD, a.s.
WS, a.s. závod Prešov
spp - Distribúcia, a.s.
OR Ha ZZ Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor S a ŽP
Krajský pamiatkový úrad
Slovak Telekom, a.s.
CondorNet, s.r.o.
Slovanet, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
OÚ Prešov, OS o ŽP (OH)
OÚ Prešov, OS o ŽP (OP a TK)
OÚ OS Prešov o ŽP (ŠVS)
OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a PK
OÚ Prešov, odbor pozemkový a lesný
SVP. š.p. Banská Štiavnica -OZ Košice
SaÚCaPK
SPF

COI
Mesto Prešov - stavebný úrad

Mirkovce Č. 65
Mirkovce Č. 87
Mirkovce Č. 15
Brestov Č. 96
Mlynská Č. 31
Kúpeľnáč. 3
Mlynské nivy Č. 44/B
Požiamická Č. 1
Námestie mieru Č. 2
IDavnáč.115
Bajkalská Č. 28
Kováčska Č. 1
Záhradnícka Č. 151
Metodova Č. 8
Námestie mieru 3
Námestie mieru 3
Námestie mieru 3
Námestie mieru 3
Masarykova 10
Medzi mostami č. 2
Jesenná č. 14
Keratsínske námestie Č. 1

08206
08206
08206
08205
04291
08001
825 II
08001
08001
08001
81762
08001
82108
82108
08001
08001
08001
08001
08001
04159
08001
08001

Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce
Brestov
Košice
Prešov
Bratislava
Prešov
Prešov
Prešov
Bratislava
Prešov
Bratislava
Bratislava
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Košice
Prešov
Prešov
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Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: "Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV", na pozemkoch parc. Č. KN-C
290/3, KN-C 34 ( KN-E 42/6 ), KN-C 453/1 ( KN-E 456/1, k.ú. Mirkovce.
Členenie stavby:
SO 01 Stoková siet' - stoka M = 355,00 m, - stoka Ml = 42,00 m
SO 02 Malá čistiareň odpadových vôd
SO 03 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k ČOV - dÍžka 93,00 m
bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk)

11 -03- 20Z1
dňa

.

.... ~~ p;6;;·;~~d~i·;·····

.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby: "Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV", na pozemkoch parc. Č. KN-C
290/3, KN-C 34 ( KN-E 42/6 ), KN-C 453/1 ( KN-E 456/1, k.ú. Mirkovce.
Členenie stavby:
SO 01 Stoková siet' - stoka M = 355,00 m, - stoka Ml = 42,00 m
SO 02 Malá čistiareň odpadových vôd
SO 03 Odberné zariadenie el. energie - NN prípojka k ČOV - dÍžka 93,00 m
bola zvesená z úradnej tabuli mesta prešov (www.presov.sk)
dňa

.
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