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OBEC PETROVANY
Stavebný úrad

082 53 Petrovany
V Prešove dňa: 25.02.2021

so sídlom Petrovany 317
Spis č.: SU-SI17365/ /2019 - Sf/339

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ:
adresa:

Mesto Prešov v zastúpení Odbor územného rozvoja, architektúry
a výstavby, referát investičnej výstavby
Hlavná 73, 080 01 Prešov

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 25.11.2019
stavby

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby: "Prešov - Nižná Sebastová, Pánska záhrada"
v katastrálnom území:
Nižná Sebastová
na pozemkoch parc. Č.
KN-C 1026, KN-C3343, KN-C 3344, KN-C 952
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby
a bytovej politiky, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod Č. OU-PO-OVBPl2019/012819/0029819 zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným
úradom a zároveň navrhovateľom.
Obec Petrovany stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného
zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39b stavebného zákona
a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
"Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada",
Stavba "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada", sa umiestni na pozemkoch
parc.č. KN-C 1026, KN-C3343, KN-C 3344, KN-C 952 katastrálne územie Nižná Šebastová,
tak ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:250, ktorý vypracoval Slovak Medical
Company, a.s. Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt.
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO O 1
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09

Verejná zeleň,
Komunikácie a spevnené plochy,
Drobná architektúra,
El. prípojka,
El. rozvody NN,
Vonkajšie osvetlenie,
Kamerový systém,
Studňa a vodovodná prípojka,
Zavlažovanie,

-
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Predmetom riešenia je obnova a revitalizácia parku Pánska záhrada v Prešove miestnej
časti Nižná Šebastová. Park je situovaný na parcele registra KN-C č.1026. Navrhovaná El.
prípojka je situovaná na parcelách registra C č. 3343, 3344, 952. Predmetné územie je
situované v nadväznosti na renesančný kaštieľ s opevnením.

so O 1 Verejná zeleň
2. Navrhované je umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry v území - lavičiek,
odpadkových košov, informačných tabúľ, herných prvkov a vybudovanie nového
oplotenia. Navrhovaný je edukačný program s osadením informačných tabuliek a
umeleckých diel. Smart princípy budú prítomné v návrhu umiestnenia solárnej lavičky, či
v myšlienke zrealizovania mobilnej edukačnej aplikácie. Z technických zariadení je
navrhované nové osvetlenie parku a kamerový systém. Pre zabezpečenie rastu a vitality
parkovej zelene aj v obdobiach sucha je navrhované vybudovanie systému zavlažovania.
Navrhované je využívanie pobytových lúk na organizovanie miestnych komunitných
kultúrnospoločenských podujatí. Na štyroch miestach v parku bude možné zrealizovať
mobilné pódium s možnosťou pripojenia na el. sieť pre osvetlenie a ozvučenie. Pódium
bude možné zrealizovať len na obmedzený čas a následne je požadovaná jeho demontáž.
Náklady na obstaranie mobilného pódia resp. mobilného sedacieho nábytku nie sú
súčasťou prepočtu stavebných nákladov tohto projektu. Navrhovaný je informačný systém
pozostávajúci
zo
šiestich
informačných
tabúľ.
Na
každej
tabuli
budú odlišné informácie: mapa parku, prevádzkový poriadok, história parku, história
kaštieľa, historia koniarní a náučná trasa. Umiestnenie tabúľ je zrejmé z výkresovej
dokumentácie. Navrhovaná je náučná trasa s cieľom vzdelávania v exteriéri a hravou
formou. Vytypované sú významné dreviny v počte 15 ks a navrhovaná je výsadba lúčnych
kvetov. Informácie o nich budú návštevníkom sprostredkované na informačnej tabuľke
osadenej pri každej jednotlivej drevine a na vytypovanej lúke. Na jednej z informačných
tabúľ bude mapa s vyznačením všetkých vytypovaných drevín spolu s doplnkovými
informáciami, napr. aj o prípadnej webovej stránke či mobilnej aplikácii. Na konci náučnej
trasy je navrhnutý priestor tzv. exteriérovej učebne pozostávajúci z lavičiek bez operadiel a
tabule umiestnenej na murive oplotenia, ktorá je využiteľná aj na kreslenie mimo
"vyučovania" . Murivo hospodárskeho objektu bude využité ako exteriérová galéria. Na
murive bude zrealizované nástenné osvetlenie a tiež dverný otvor do areálu kultúrneho
domu a materskej školy. V dvernom otvore bude osadená uzamykateľná bránka.
Prepojenie parku a areálu kultúrneho domu bude zrealizované po konzultácii so
zástupcami KPÚ Prešov na vytypovanom mieste sekundárnych výplní muriva. Murivo
oplotenia bude doplnené v južnej časti do tvaru písmena L tak, aby sa dvor kultúrneho
domu pohľadovo uzavrel.
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
3. Terénne úpravy spočívajú vo výškovom usporiadaní terénu tak, aby umožňoval
vybudovanie vonkajších komunikácií a prvkov drobnej architektúry. Pôvodný terén sa
odhumusuje v hrúbke 250 mm a odhumusovanie sa uskladní na dočasnú skládku. Terén
bude upravený na 1,5 m od komunikácií a prvkov v sklone 5% a napojený na zrovnaný
terén. Pešie komunikácie budú riešené pre peších a občasný pojazd vozidiel údržby.
Navrhovaný je mlatový povrch vhodný do prostredia historických parkov. Pre
vybudovanie nových peších ťahov bude nevyhnutné vybúranie súčasných chodníkov s
asfaltovým povrchom. V mieste historickej aleje je potrebné pred vypracovaním ďalšie
stupňa projektovej dokumentácie zrealizovať sondu pre zistenie pôvodnej skladby
chodníkov. Navrhované sú chodníky šírky 3 m, v historickej aleji je navrhovaná šírka
mlatového chodníka 4rn, resp. maximálne možná šírka. To znamená, že šírku chodníka
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pred realizáciou bude nutné overiť na mieste a rozmer upraviť podľa skutočného stavu
koreňového systému drevín aleje tak, aby korene neboli výstavbou poškodené. Požadované
je prevádzanie výkopových prác ručne. Odvodnenie chodníkov bude priečnym sklonom 3
% do trávnika. Ohraničenie mlatu bude oceľovou zváranou pásovinou a ukotvenie
oceľovými roxorovými trňmi dÍžky 500 mm.
SO 03 Drobná architektúra
4. V riešenom území sú osadené typové lavičky - 10 ks. Lavičky sú v dezolátnom stave,
poškodené vandal mi a poveternostnými vplyvmi. Typovo sú zastarané a nevhodné pre
prostredie historického parku. Predmetné prvky sú navrhované na asanáciu.
Navrhovaná je informačná tabuľa napr. PP, typ PP425 s rozmermi š1300 x v2605 mm.
Informáčné tabule sú navrhované z oceľovej konštrukcie povrchovo upravenej ochrannou
vrstvou. Prvky mobiliáru sú navrhované typové napr. fi. mmcité - lavičky, odpadkové
koše, stojany na bicykle a informačné tabule. Navrhovaná je atypická informačná tabuľa
náučnej trasy, ktorá bude umiestnená k vytypovaným drevinám a na pobytovej lúke s
výsadbou lúčnych kvetín.
20 ks
• Parková lavička
4 ks
• Oblúková lavička
6 ks
• Lehátko
5 ks
• Parková lavička bez operadia
1 ks
• Solárna lavička
Odpadkový
kôš
5
ks
•
6 ks
• Informačná tabuľa
16 ks
• Informačná tabuľa náučnej trasy
8 ks
• Stojan na bicykle

•
•

•
•

Zoznam herných J2rvkov:
Sieťová pyramída dvojitá stredná
Antikorová šmykľavka
Preliezačka nízka
Pružinová hojdačka dvojmiestna

1 ks

1 ks
1 ks
1 ks

5. Navrhované je vybúranie pôvodného oplotenia južnej a východnej časti parku. Nové
oplotenie je navrhované z podmúrovky, murovaných stípov a výplňových oceľových
dielcov. V oplotení sú navrhované tri brány pre peších a jedna brána pre peších a vozidlá
údržby. V murive na západnej strane oplotenia je navrhovaná jedna personálna bránka.
Všetky brány a bránka budú uzamykatel'né vo večerných hodinách podľa prevádzkového
poriadku.
OJ2lotenie- Juh, Východ Podmúrovka je navrhovaná s výškou cca 450-500 mm zo strany
ulice (podľa priebehu terénu) s krycou doskou z prírodného kameňa hr. 30 mm. Stlpy sú
navrhované s rozmermi 500 x 500 mm, výška je 2500 a 2700 mm, v hornej časti je
navrhovaná krycia doska z prírodného kameňa. Výplň je tvorená zo zvislých oceľových
tyčových prvkov štvorcového prierezu 10 x 10 mm so zahrotením voľných koncovaz
vodorovných oceľových nosných prvkov s prierezom podľa statického návrhu, ktorý bude
spracovaný v ďalšom stupni projektu. Farebnosť oplotenia je navrhovaná biela (betónové
alt. murované časti) a natracitová šedá RAL 7016 (oceľové časti). Zakladanie oplotenia
bude tvorené pásovými základmi (pre podmúrovku) a pätkami pre založenie stípov.
Úroveň základovej škáry bude určená v ďalšom stupni projektovej po spracovaní
statického návrhu konštrukcie. Podrobnejšie riešenie viď výkresovú dokumentáciu.
OJ2lotenie- ZáJ2ad Oplotenia rodinných domov budú ponechané bez stavebných zásahov, z
dôvodu ich súkromného vlastníctva. Opticky budú odizolované navrhovanou kríkovou
výsadbou. Murovaná časť oplotenia, ktorá bola obvodovým murivom historického
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hospodárskeho objektu, bude sanovaná a obnovená. Navrhované je doplneniemuriva do
tvaru písmena L k novonavrhovanej bráne do parku. V prípade, že sa pamiatkovým
výskumom preukáže pôvodná výška muriva, je navrhované aj doplnenie muriva do
pôvodnej výšky. Z architektonického hľadiska odporúčame doplnenie cca 1000 mm
muriva na celkovú výšku cca 3500 mm. Vybúraný bude dverný otvor z parku do areálu
kultúrneho domu, kde je predpokladané zriadenie kaviarne a navrhované umiestnenie
skladu záhradného náradia. Nový otvor bude vybúraný na mieste sekundárneho
domurovania pôvodného prierazu. Poloha dverného otvoru bude upresnená v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie po konzultácii so zástupcami KPÚ Prešova po vykonaní
sond pod omietkou muriva. Nový dverný otvor bude uzatvorený uzamykatel'nou oceľovou
jednokrídlovou bránkou. Na murive oplotenia bude zriadené nástenné verejné osvetlenie
pre potreby nasvietenia "exteriérovej galérie". V rohovej polohe na oplotení bude
umiestnená drevená plocha na kreslenie, opatrená exteriérovou tabul'ovou farbou
antracitovou šedou s protivandalskou úpravou, ktorá bude slúžiť pre potreby "exteriérovej
učebne" resp. na kreslenie. Rozmery tabule sú navrhované d6000 x v2000 mm. Kotviaci
materiál je navrhovaný z nerezovej ocele. Oplotenie - Sever Oplotenie severnej časti parku
nie je vo vlastníctve investora mesta Prešova preto v tejto časti nie sú navrhované
stavebné úpravy. V prípade, že vlastník areálu renesančného kaštieľa pristúpi k
rekonštrukcii kaštieľa, skladové objekty je nutné asanovať a prepojiť park s kaštieľom,
min. opticky (transparentným oplotením resp. žiadnym).
6. Navrhované je umiestnenie štyroch umeleckých diel - plastík, ktoré budú tématicky
prepojené, späté s históriou parku a kaštieľa a ktoré budú sprevádzať návštevníkov
parkom
rozprávaním "príbehu".
S004
SO 05

El. prípoj ka,
El. rozvody NN,

6. V záhrade budú umiestnené podzemné zásuvkové skrine, ktoré budú slúžiť pre napojenie
reproduktorov, svetlometov, ak sa uskutočnia kultúrne, alebo iné podujatia v záhrade.
Prívody
k zásuvkovým skrinkám sú uvažované 1 kV káblom CYKY-J5x4mm2 vývodom z
navrhovaného rozváddzača Rl umiestneným v pilieri vedľa elektromerového rozvádzača.
Z rozvádza ča Rl bude zrealizovaný aj prívod k zavlažovaciemu zariadeniu l kV káblom
CYKY -J5x6mm2•
SO 06 Vonkajšie osvetlenie
7. Pre osvetlenie v záhrade sú navrhnuté parkové osvetľovacie stlpy 3,5m, na ktorých budú
osadené typové svietidlá so svetelným zdrojom LED. Svietidlá mali by vyhovovať
normám EN 60598-1 a EN 60698-2-1. Prívod pre napojenie je riešený z navrhovaného
rozvádzača R-1 osadeného vedľa elektromerového rozvádzača. Rozvody verejného
osvetlenia z navrhovaného rozvádzača R-l. 1 kV káblom CYKY-J5x4mm2, ktorý sa uloží
do trubiek HFX F36m. Súbežne s káblom sa pod pieskové lôžko uloží zemniací pásik pre
uzemnenie osvetl'ovacích stožiarov.
SO 07 Kamerový systém
8. Areál záhrady bude chránený kamerovým systémom. V pilieri nad rozvádzačom Rl bude
osadený videorekordér lP sieťový 32 kánalový, prof. Série OS LlNOX, "DUHUA" pre
napojenie
kamier,
ktoré
budú
monitorovať
vonkajší
priestor
záhrady.
Rozvody ku kamerám sú navrhnuté vodičom JXFE-R-IOx2xO,5+ STP-4x2xO,6mm
CAT.7A1 HXFP F 29mm v kábelovej rýhe spolu s nn rozvodmi a vonkajším osvetlením
od ktorých bude minimálne 100mm vzdialenosť. Priestor bude monitorovaný 7 kamerami
exterierovými farebné DAY/NIGHT s mech. IR filtrom, IR dosvit do 30m. Vývod signálu

I
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monitorovaného priestoru bude vyvedený
predsedu obecného úradu. K zariadeniu
SMS, hlasový volač, telefonný hlasový
GSM pre mobilné telefóny, zbernicový
zálohu pri výpadku el. energie.

na monitor, ktorý bude umiestnený v miestnosti
kamerového systému je potrebné dodať modul
modul, modul internetového prepojenia, kartu
zdrojový modul, a akmulátor so skrinkou pre

SO 08 Studňa a vodovodná prípojka,
SO 09 Zavlažovanie,
9. Navrhovaný zavlažovaCÍ systém zaisťuje automatickú závlahu plochy parku Panskej
záhrady v Nižnej Šebastovej. Zdroj vody pre závlahu je studňa kopaná. Akumuláciu vody
zabezpečuje retenčna nádrž 24m3. Vodovodne potrubie DNIID50 zabezpečuje správny
chod systému ZTI. Rozvod úžitkovej vody je z rúr Oc.pozinkovaných a PE potrubia
DN/ID50 . Oc.pozinkované sa nachádza v studni a PE potrubie v zemine. Tlak v potrubí
bude zabezpečovať ponorné čerpadlo v studni a druhé v retenčnej nádrži. Potrubie ZTI pre
závlahu, pokračuje do rozdeľovacej šachty pre závlahu. Od šachty začína samostatná časť
projektu - Automatická závlaha po parku. vedené sekčné potrubia HD PEI00 PNI0
40x2,4
10. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha
verejnej zelene. V zmysle Všeobecné záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2017
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien
a doplnkov 2015 platí pre danú plochu záväzný regulatív RL G.2 Plochy urbanistickej
zelene.
11. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR Č. 532/2002 Z.z.,
príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.
12. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby.
13. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66
ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
14. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená".
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy apod akým číslom stavbu povolil v zmysle
§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
15. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
16. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí
zhotoviteľ stavby.
17. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác až
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
18. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
19. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona.
20. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre
ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
21. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a
osôb na stavenisku.
22. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle §
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác zabrániť
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vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie stavby
oplotiť.
23. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou
zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.
24. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to
nevyhnuté, je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v
súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
25. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje.
26. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných
nehnuteľnosti a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne obťažovať okolie, resp. čo najmenej
rušiť užívanie susedných pozemkov.
27. 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 pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
28. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas
stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv.
divokých skládok.
29. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo
zodpovedá stavebník.
30. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
31. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok").
32. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nado budlo právoplatnosť.

Stavebný úrad v zmysle § 39a ods. 5 stavebného zákona určuje, že na uskutočnenie
stavieb SO SOI Verejná zeleň, SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, SO 03 Drobná
architektúra, SO 04 El. prípojka, SO 05 El. rozvody NN, SO 06 Vonkajšie osvetlenie,
SO 07 Kamerový systém, SO 08 Studňa a vodovodná prípojka, SO 09 Zavlažovanie,
postačí ohlásenie podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona.
Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na
podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad.
Navrhovateľ je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

návrhu. Ich

Osobitné podmienky:
1. Mesto Prešov - odbor hlavného architekta mesta v záväznom vyjadrení zo dňa
27.11.2018 pod č. OHAM/15972/2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez
pripomienok.
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2. Mesto Prešov - odbor dopravy a životného prostredia v záväznom vyjadrení zo dňa
10.12.2018 pod Č. ODŽP - 16222/2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez
pripomienok.
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Mesta
Prešov - RO, oddelenia komunálnych služieb č. 00/1025/3900/2019
zo dňa
15.01.2019
4. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v záväznom vyjadrení č. KPUPO-2018/1976108/102262/Pav zo dňa 17.12.2018 schválil projektovú dokumentáciu za podmienok:
•

•

•

•

•

•

•

Z hľadiska zachovania charakteru historického parku realizáciu edukačnej
interaktívnej mobilnej aplikácie, nedávať do súvislosti s umiestnením štyroch
umeleckých diel - plastík, tematicky prepojených s históriou parku a kaštieľa.
Zvážiť uplatnenie navrhovaných umeleckých diel v historickom parku, resp.
vhodne ich v kompozícii umiestniť a realizovať v súdobom architektonickom
výraze charakteristickým pre 21. storočie.
Detaily obnovy NKP Kaštieľ s areálom, pamiatkový objekt - park v schválenom
rozsahu môžu byť na základe nových poznatkov spresnené počas realizácie prác
odborným zamestnancom KPÚ Prešov.
Pre vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie naďalej platia
podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. PO-12/22382/7360/Se zo dňa 07.09.2012.
Pri realizačných prácach môže dôjsť v teréne k nájdeniu veci pamiatkovej
hodnoty - nález (§ 40 pamiatkového zákona). Nálezca túto skutočnosť ohlási
krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie
o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jej nájdení.
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom (najneskôr do troch dní) a dovtedy je nálezca povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí len
oprávnená osoba.
Akékoľvek zmeny oproti podmienkam určeným v rozhodnutí KPÚ Prešov o
zámere obnovy predmetnej NKP a zmeny oproti doposiaľ schválenej projektovej
dokumentácii vlastník (stavebník, resp. iný oprávnený subjekt) prerokuje a
schváli s KPÚ Prešov.
Žiadateľ oznámi tunajšiemu úradu začatie prác písomne alebo na emailovú
adresu podateľne.

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväzných vyjadreniach
Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO
OSZP32018/047227-02 zo dňa 05.12.20218, OU-PO-OSZP3- 2018/047224-02VK zo dňa
03.12.2018,OU-PO-OSZP3- 2018/047175-02Sa zo dňa 10.12.2018.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Slovak
Telekom, a.s, v záväzné vyjadrení Č. 6611826095 zo dňa 12.09.2018 určil:
• 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.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho
zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Danka
Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551
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 ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch
a
projektovaných
trasách
prekládok
podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa
nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak
Telekom. a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit" nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom záujmovom území sa
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s.,
týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom
, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing.
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. V objednávke
v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho
vydania.
Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyssie
uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky
ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo
vystavené. 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 telekomunikačnú 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 povinností
požiadať o vytýčenie.

7. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení VSD, a.s.
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•

č. 24382/2018 zo dňa 23.10.2018.
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v zavaznom vyjadrení SPP
distribúcia a.s. č. TD/EX/3862/20181l0 zo dňa 23.10.2018.
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. č. 6797/2019/0 zo dňa
23.01.2019. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s podmienkami:
~ záujmovej lokalite sú trasované PIS verejného vodovodu PVC DN 100 mm v
správe našej spoločnosti (viď. priložená situácia), ktoré žiadame rešpektovať v
zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach). Podľa § 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov
a verejných kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného,
alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 1,5 m pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. Nad potrubím a
v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať
stavby,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo,
ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať
skládky a vykonávať terénne úpravy.
• Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia
pracovníci nášho závodu (calI centrum, Č. tel.: 051/7572777). K objednávke je
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným
mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné
• V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVA, a.s.
a zodpovednosť za prípadne škody na mejetku investora alebo VVS.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení O.S.V.O.
Comp, a.s. č. 140/09/2018/EN zo dňa 14.09.2018určil:
• V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je
pred zahájením zemných prác potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného
osvetlenia (p. Goryl Karol, 0903 608304) na základe samostatnej objednávky.
• V prípade odkrytia kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme
pri jeho spätnom uložení boli prizvaní a požadujeme, aby bol kábel chránený
pred mechanickým poškodením uložením do chráničkyaoznačením
výstražnou fóliou

Odôvodnenie
Dňa 25.11.2019 podalo Mesto Prešov v zastúpení Odbor územného rozvoja,
architektúry a výstavby, referát investičnej výstavby so sídlom na Ul. Hlavná 73, Prešov,
na Obec Petrovany - stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia
pre stavbu: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada", na pozemku parc.č. KN-C 1026,
KN-C3343, KN-C 3344, KN-C 952 katastrálne územie Nižná Šebastová.
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie o umiestnenie stavby.
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO 01 Verejná zeleň,
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy,
SO 03 Drobná architektúra,
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SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09

El. prípoj ka,
El. rozvody NN,
Vonkajšie osvetlenie,
Kamerový systém,
Studňa a vodovodná prípojka,
Zavlažovanie,

V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby
a bytovej politiky, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. OU-PO-OVBPl2019/012819/0029819 zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným
úradom a zároveň navrhovateľom.
Obec Petrovany, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte
len "správny poriadok") v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, oznámila
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania
o umiestnení stavby
verejnou vyhláškou a súčasne nariadila ústne konanie spojené s
miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu
účastníkov konania. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly v mesta Prešova obce
Petrovany od 13.12.2019 do 30.12.2019.
Pri ústnom pojednávaní, po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že neobsahovala všetky
potrebné podklady. Obec Petrovany - stavebný úrad do zápisnice na ústnom pojednávaní
územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie potrebných podkladom.
Navrhovateľ dňa 18.02.2021 doplnil potrebné podklady a keďže doplnené podklady nemohli
ovplyvniť ostatných účastníkov konania stavebný úrad pristúpil k vydaniu rozhodnutia.
Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy a iný účastníci konania.
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov, Odbor D a ŽP , oddelenie
dopravy a životného prostredia, MsÚ Prešov, Organizačný odbor - odd. KS, Krajský
pamiatkový úrad Prešov, Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie,
O.S.V.O. Comp, a.s., , Orange Slovensko, a.s., , VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., Slovak
Telekom, a.s.,.
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti
rozhodnutia.Navrhovateľ doložil rozhodnutie Obce Lemešany č. ODaŽP/11662/3/2019
zo
dňa 02.12.2019 o povolení výrubu stromov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.0l.2020.
Stavebný úrad po preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a z výsledkov
konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom
Mesta Prešov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy
účastníkov konania.
Mesto Prešov je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti L položky 2 zákona 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku.
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby.
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku
územného rozhodnutia.
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Poučenie:
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa
§ 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Petrovany a Mesta
Prešov a zverejnená na internete - elektronickej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk)
a Obce Petrovany
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Podľa § 53 a nasl. zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obec Petrovany - stavebný úrad, 08253
Petrovany 317 v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je
preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnenií
stavby.Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada", bola vyvesená na úradnej tabuli
Meszta Prešov.

1 5 -03- Z011

- ~-

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnenií
stavby.Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada" , bola zvesená z úradnej tabule
Mesta Prešov.
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Na vedomie:
1. Navrhovateľ: Mesto Prešov v zastúpení Odbor územného rozvoja, architektúry
a výstavby, referát investičnej výstavby, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov
2. MsÚ Prešov - OHAM, Hlavná ul. č. 73, 080 01
3. MsÚ Prešov - OSMM, oddelenie mestského majetku, Hlavná ul. č. 73,08001
4. MsÚ Prešov - ODaŽP, oddelenie DaŽP, Hlavná ul. č. 73,08001
5. MsÚ Prešov - OO, oddelenie komunálnych služieb, Hlavná ul. Č. 73, 08001
6. VVS, a.s., Kúpeľná 3,08001 Prešov
7. VSD, a.s., Mlynská 31,04291 Košice
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
9. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
ll. Orange Slovensko, a.s., Hutnícka 1, 040 01 Košice
12. CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov
13. UPC BROADBAND Slovakia, Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
14. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
15. Spravbytkomfort, a.s., Volgogradská 88,08001 Prešov
16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
17. sszúrc, spol. s.r.o., Pionierska 24,08005 Prešov
18. Projektant stavby: Medical Company, a.s. Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt
19. Okresný úrad Prešov - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, Prešov
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnícka 1, 080 01
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
22. Predseda výboru VMČ 3. Ing, Rastislav Mochnacký
23. Obec Ľubotice vz. starostom - pre spis
CO : Mesto Prešov - stavebný úrad

