
OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Kukorelliho 1, 066 01  Humenné____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-HE-OCDPK-2022/013821-002

Humenné
14. 12. 2022

Rozhodnutie
Rozhodnutie o odvolaní proti stavebnému povoleniu na stavbu " Dobudovanie cykloinfraštruktúry

Poloniny trail, 1. etapa Ulič - Uličské Krivé, líniová stavba v k. ú. Ulič, Uličské Krivé "

Výrok
Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“), ako príslušný
odvolací orgán podľa § 3 ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), § 3 ods. 2 ods. písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávajúci v druhom stupni štátnu
správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec a § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon č. 71/1967 Zb.“), na
základe odvolania Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok, P. Jilemnického 1905/10, 069
01 Snina a Ján Andreško, Uličské Krivé 13, 067 67 Ulič v stavebnom konaní vedenom obcou Ulič vo veci sp. zn.
SP-2022/211-05/125 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu s názvom „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry
Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k. ú. Ulič, Uličské Krivé „ preskúmal podľa §
59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v odvolacom konaní rozhodnutie obce Ulič, č. SP-2022/211-05/125 zo dňa
10.10.2022. Okresný úrad rozhodujúc o odvolaní Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok,
P. Jilemnického 1905/10, 069 01 Snina a Ján Andreško, Uličské Krivé 13, 067 67 Ulič, po preskúmaní spisového
materiálu podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodol takto:

podané odvolanie proti rozhodnutiu sp. zn. SP-2022/211-05/125 zo dňa 10. 10. 2022 zamieta a rozhodnutie obce
Ulič, č. SP-2022/211-05/125 zo dňa 10.10.2022 potvrdzuje.

Odôvodnenie
Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37
870 475, podal na Obecný úrad Ulič, Obecný úrad č. 89, 067 67 Ulič žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre
stavbu : „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k. ú.
Ulič, Uličské Krivé „ prijatú dňa 18.07.2022 s predpokladaným termínom začatia stavby 10/2022 a predpokladaným
termínom dokončenia stavby 10/2023. K žiadosti stavebník doložil tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov :

- Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č. OU-SV-OSZP-2021/001069-002 zo dňa
19.11.2021; OU-SV-OSZP-2022/000316-002 zo dňa 10.03.2022;
- Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK č. OU-SV-OSZP-2021/001148-002 zo
dňa 15.12.2021; č. OU-SV-OSZP-2021/001073-002 zo dňa 16.11.2021, OU-SV-OSZP-2022/000751-002 zo dňa
26.08.2022;
- Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH č. OU-SV-OSZP-2021/001067-002 zo dňa
18.11.2021;
- Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, č. OU-HE-PLO1-2022/002905-014 zo dňa 21.03.2022;
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- Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-HE-OCDPK-2021/012102-002
zo dňa 23.11.2021;

- Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, č. OU-PO-OOP6-2022/013572 zo dňa 08.02.2022; č. OU-
PO-OOP6-2022/013572-003 zo dňa 08.02.2022;
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, č. OU-PO-OSZP1-2022/012436-11/KM-R zo dňa 15.03.2022;
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č.
CS SVP OZ KE 891/2022/3 zo dňa 10.02.2022;
- Slovenský pozemkový fond, Centrum stanovísk a vecných bremien, č. SPFS72236/2022/740-004 zo dňa
08.03.2022;
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUPO-2022/96-2/1189/Lis zo dňa 10.01.2022;
- Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, č. SÚC PSK-HÉ/7-6/2021/790 zo dňa
19.11.2021;
- NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, č. 330/2021/1-11425 zo dňa 25.11.2021;
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, č. ORHZ-HE1-2022/000202-006 zo dňa
09.01.2022;
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, č. 21/00123 zo dňa 08.02.2021;
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom, Okresný dopravný inšpektorát v Humennom, č. ORPZ-HE-
ODI-119-003/2022 zo dňa 02.02.2022;
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, č. 133658/2021/O zo dňa 29.11.2021;
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612226837 zo dňa 30.08.2022;
- Distribúcia SPP, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0811/2021/Uh zo dňa 25.11.2021;
- Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, č. 440/2022 zo dňa 25.01.2022;

- Projekt stavby a ďalšie doklady

Uvedeným dňom bolo v predmetnej veci začaté stavebné konanie.

Obec Ulič, ako určený špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4) zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 ods. 1
stavebného zákona oznámila dňa 17.08.2022 č. sp. SP-2022/211-02/125 známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie stavebného konania a súčasne verejnou vyhláškou nariadila k prerokovaniu predloženej žiadosti
ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 19.09.2022 o 12.00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade
v Uliči, 067 67 Ulič č.89.

Dňa 30.08.2022 bola obci Ulič od Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok, P. Jilemnického
1905/10, 069 01 Snina a Ján Andreško, Uličské Krivé 13, 067 67 Ulič doručená sťažnosť proti verejnej vyhláške
č. SP-2022/211-02/125 zo dňa 17.08.2022, v ktorej konštatujú, že táto nie je v súlade zo zákonom a došlo znovu aj
v tejto vyhláške, piatej v poradí k porušeniu zákona a to § 59 ods. 1 písm. a, b zákona č. 50/1976 Zb. a to v tom,
že účastníkmi stavebného konania sú: a)stavebník, b)osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a
stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, kde tento paragraf doslovne uvádza vlastnícke právo k
pozemkom a stavbách na nich vrátane susediacich pozemkov. Poukazujú, že v spomínanej vyhláške sú vymenovaní
pod bodom 1 až 15 dotknuté orgány, ako aj pod bodom 1 až 8, kde nie sú zahrnutí vlastníci pozemkov, hoci v
skutočnosti cyklotrasa je vyznačená na parcelách p. č. 2032, 1442 a 1443, ktoré sú zapísané na LV č. 776, ktorých
sme vlastníci a právo v zmysle § 59 ako účastníkov stavebného konania nám bolo odopreté, už z tohto hľadiska
je preukázané, že táto vyhláška je nezákonná a zo strany obce Ulič ako určený špeciálny stavebný úrad došlo k
porušeniu § 61, § 120 stavebného zákona, čiže obec Ulič vydal nezákonnú vyhlášku, čím by jeho pisatelia mali
byť postihnutí za úmyselne páchanú trestnú činnosť. Z tohto dôvodu navrhujeme spomínanú vyhlášku zrušiť ako
nezákonnú.

Dňa 02.09.2022 sa na Spoločný obecný úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina dostavili Juraj Matica,
Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné a Milan Bučok, P. Jilemnického 1905/10, 069 01 Snina za účelom nazretia
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do spisu č. SP-2022/211/125 vo veci stavebného konania na stavbu „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny
trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k. ú. Ulič, Uličské Krivé „. Správny orgán povolil menovaným
nazrieť do spisu č. SP-2022/211/125, urobiť si výpisy a odpisy a poskytol menovaným požadované informácie zo
spisu. Spis bol predložený na preštudovanie v kancelárii č. 51 v čase od 9:30 hod. do 10:30 hod. v prítomnosti Ing.
Michala Avuka.

Dňa 19.09.2022 o 12.00 hod. sa uskutočnilo ústne pojednávanie so stretnutím na Obecnom úrade v Uliči, 067 67
Ulič č.89 vo veci stavebného povolenia na stavbu s názvom „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.
etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k. ú. Ulič, Uličské Krivé „ , ktoré zahájila, viedla a zápisnicu vyhotovila
Bc. Lenka Macanová, ktorá prítomných oboznámila s projektovou dokumentáciou a s technickými údajmi o stavbe.
Na ústnom pojednávaní bola účastníkom konania Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., 067 67 Ulič č. 96 v
zastúpení p. Ing. Marekom Vlasákom a Ing. Janou Karnayovou vznesená námietka: V predpokladanom km 1,75003
LPM Ulič, š. p., požaduje spevnenie cyklocestičky v dĺžke cca 10 km na únosnosť minimálne 40 ton z dôvodu
prejazdu ťažkej techniky. V trasovom km 3,43386 až 30479 km dodržať spevnenie brehu Zbojského potoka v súlade
s projektovou dokumentáciou.

Obec Ulič, ako určený špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zák. č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti
stavebníka zo dňa 18.07.2022 podanej dňa 18.07.2022, ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou
konaného dňa 19.09.2022, zosúladení stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok a vyjadrení
účastníkov konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 66
stavebného zákona povolila stavebníkovi Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 rozhodnutím č. SP-2022/211-05/125 zo dňa 10.10.2022 líniovú
stavbu s názvom „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v
k. ú. Ulič, Uličské Krivé „ .

Stavebný úrad v stavebnom povolení podľa § 66 stavebného zákona pre uskutočnenie stavby určil záväzné
podmienky uvedené nižšie :

1. Stavba Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k.ú.
Ulič, Uličské Krivé bude zrealizovaná podľa projektu stavby k stavebnému konaniu, ktorý vypracoval v júni
2022 zodpovedný projektant Ing. František Háber, Vodales s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen, autorizovaný
stavebný inžinier, reg. číslo 1272*A2 a za dodržania záväzných podmienok tohto stavebného povolenia a územného
rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚR-2021/91-006/97 zo dňa 11.10.2021. Za projektovú dokumentáciu v plnom
rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
2. Stavba Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k.ú. Ulič,
bude pozostávať zo stavebných objektov:
SO 01.1 – Cyklistická cestička (km 0,0000-0,48000, km 0,50600-3,50310)
Predmetom stavebného objektu je vybudovanie cyklistickej cestičky, ktorej začiatok sa pripája na cestu II/558 na
konci východnej časti Uliča a končí na hranici k.ú. Ulič s obcou Uličské Krivé.
Objekt sa člení na základe konštrukcie vozovky cyklotrasy do úsekov:
U1 CYK 3,5/25
Základné údaje:
Základná hrúbka: 400 mm
Povrchová úprava: asfaltobetón
Šírka asfaltového pásu: 3,0 m
Navrhovaná rýchlosť: 25 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy: 1719 m
U3 CYK 3,5/25
Základné údaje:
Základná hrúbka: 400 mm
Povrchová úprava: cementobetón
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Šírka cementobetónového pruhu: 3,0 m
Navrhovaná rýchlosť: 25 km/hod
Dĺžka úseku cyklotrasy: 1758,10 m
SO 02 – Cyklolávka Km 0,49000
Premostenie toku Ulička je v km 0,49000 z ochrannej hrádze na pravom brehu na lúku bez zásahu do koryta toku.
Drevená konštrukcia prestrešenej cyklolávky je z lepených nosníkov uložených na dvoch brehových podperách
s betónovými základmi šírky 1,35 m umiestnenými mimo brehov toku s jedným mostovým poľom. Zaťaženie
cyklolávky je možné len od cyklistov, nie od motorových vozidiel.
Základné údaje:
Dĺžka premostenia: 24 m
Prejazdná šírka: 4,0 m
Výška prejazdného otvoru: 3,1 m
SO 04 – Klenbový priepust
Klenbový priepust v km 1,183 križuje cyklotrasu tok Ostrý pred pravobrežným zaústením do Zbojského potoka.
Stará drevená lávka sa zbúra. Priepust je umiestnený v osi potoka s pozdĺžnym sklonom 4%.
Základné údaje:
Konštrukcia: oceľový vlnitý plech hrúbky 7 mm
Šírka: 5895 mm
Dĺžka: 7000 mm
Výška: 1595 mm
3. Stavba sa povoľuje ako dočasná na základe a za podmienok Nájomnej zmluvy č. 1875/2021/OM zo dňa
04.11.2021; Zmluve o dlhodobom nájme pozemku č. 1718/2021/OM zo dňa 24.07.2021; Dodatku č. 1 k Zmluve o
dlhodobom nájme pozemku č. 26/2022/OM zo dňa 15.03.2022; Zmluve o dlhodobom nájme pozemku č. 1890/2021/
OM zo dňa 01.12.2021; Dodatku č. 1 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku zo dňa 02.07.2021; Zmluva o
dlhodobom nájme pozemku a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1720/2021/OM zo dňa
24.07.2021; Zmluvy o budúcej zmluve o dlhodobom nájme pozemku č. 157/2022/OM zo dňa 15.03.2022.
4. Stavebník pri realizácii navrhovanej stavby dodrží podmienky rozhodnutia Okresného úradu Humenné,
pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Mierová 4, 066 01 Humenné č. OU-HE-PLO1-2022/002905-014
zo dňa 21.03.2022:
Podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej
hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu č. 7/2022 vyhotovenú Ing.
Mikulášom Vorobeľom, Tyršova 7, 066 01 Humenné, znalec odboru poľnohospodárstva, odvetvie odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, z marca 2022, ktorú Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, pozemkové
oddelenie, Mierová 4, 066 01 Humenné podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona schválil.
- Skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo vykonať pred začatím stavby, po
ukončení výstavby túto použiť na ďalšie poľnohospodárske využitie.
- Termín začatia a ukončenia vykonania skrývky humusového horizontu oznámiť na Okresný úrad Humenné,
pozemkový a lesný odbor.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím č. OU-HE-
PLO-2022/002905-014 zo dňa 21.03.2022 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.

5. Stavba bude zrealizovaná v súlade s ust. vyhl. č. MŽP SR 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.
6. Stavebník pri prípadnom styku s telekomunikačným vedením SEK Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
a s ostatnými optickými sieťami dodrží ustanovenia zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., iných optických operátorov je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č.
452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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Stavebník v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. uzatvorí dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
7. Rozhodnutím č. OU-PO-OSZP1-2022/012436-11/KM-R zo dňa 15.03.2022 Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja povolil
výnimku zo zákazu jazdiť a stáť s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obcí Ulič
v ochrannom pásme Národného parku Poloniny s druhým stupňom ochrany mimo cesty III. triedy č. 3886, cesty
II. č. 558 a miestnych komunikácií; vydal súhlas na budovanie a vyznačenie cyklistickej trasy na pozemkoch podľa
projektu v ochrannom pásme Národného parku Poloniny s druhým stupňom ochrany; na umiestnenie informačného
zariadenia s informáciami o projekte za hranicami zastavaného územia obce Ulič v ochrannom pásme Národného
parku Poloniny s druhým stupňom ochrany; na zmenu stavu mokradí najmä ich úpravou v súvislosti s vybudovaním/
rekonštrukciou cestných priepustov a SO 04 Klenbových priepustov pri križovaní novo navrhovanej cyklistickej
trasy s vodnými tokmi.
8. Stanoviskom č. OU-SV-OSZP-2022/000316-002 zo dňa 10.03.2022 Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o
životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona udelil súhlas na
uskutočnenie stavby: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“.
9. Stanoviskom č. OU-PO-OOP6-2022/013572-003 zo dňa 08.02.2022 Okresný úrad Prešov, odbor opravných
prostriedkov, pozemkový referát udelil súhlas k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy pre stavebný zámer – výstavbu cyklistickej cestičky v úseku Ulič – Uličské Krivé.
10. Stavebník pri umiestnení a realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov:
- Žiadateľ zabezpečí, že trasa novo navrhovanej cyklotrasy budovaná a vyznačená v zmysle jej trasovania podľa
prílohy č. 1 rozhodnutia OU –PO-OSZP1-2022/012436-11/KM-R zo dňa 15.03.2022.
- Začiatok realizačných prác žiadateľ oznámi Štátnej ochrane Slovenskej republiky – Správe Národného parku
Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín (e-mail:poloniny@sopsr.sk) minimálne 1 mesiac pred zahájením týchto
prác.

Žiadateľ je povinný:
- zabezpečiť vykonanie monitoringu výskytu chránených druhov živočíchov v trase na lokalitách, kde budú
vykonávané stavebné práce, z dôvodu operatívneho zabezpečenia ochrany prípadného výskytu chránených druhov;
- výsledky monitoringu poskytnúť Štátnej ochrane prírody SR – Správe Národného parku Poloniny a realizačné práce
začať až po doručení jej písomného stanoviska, v ktorom budú určené pokyny pre zabezpečenie druhovej ochrany;
- postupovať podľa predošlých dvoch bodov pred každou samostatnou časovou etapou stavebných prác na
jednotlivých lokalitách výstavby.
- Súhlas na zmenu stavu mokrade sa vydáva pre úpravu koryta vodného toku na osadenie stavebného komponentu pri
križovaní novo navrhovanej cyklistickej trasy s vodnými tokmi so stálym prietokom podľa projektu „Dobudovanie
cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“.
- Výstavba bude vykonávaná maximálne šetrným spôsobom tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prírodného
prostredia a bol minimalizovaný negatívny vplyv na chránené druhy živočíchov, rastlín a biotopov ( napr. všade kde
to bude technicky možné bude konečné trasovanie prispôsobené zachovaniu existujúcich stromov).

Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov:
- Zabezpečiť, aby realizácia navrhovaného investičného zámeru nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností
priľahlej poľnohospodárskej pôdy.
- Pri realizácii navrhovaných zámerov na odsúhlasenej lokalite dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej
pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití vyplývajúce z ustanovenia § 12 zákona o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
- Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne podľa geometrického plánu ( projektovej dokumentácie).
- Nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním
stavby, jej delením a drobením alebo vytváraním časti nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi
mechanizmami.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením
pozemku a porastom samonáletu drevín.

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Partizánska 1057, 069 01 Snina:
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Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženým projektom stavby „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny
trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spol. Vodales s.r.o.,
so sídlom Študentská 20, 960 01 Zvolen, zodpovedný projektant Ing. František Háber.
- Vertikálne značenia cyklochodníka vrátane informačných a smerových tabúľ neumiestňovať na vodohospodárske
objekty ( napr. dotknuté ochranné hrádze).
- Pre práce v blízkosti a vo vodnom toku používať mechanizmy a motorové vozidlá v dobrom technickom stave
a zabezpečené proti prípadnému úniku ropných látok do vodného toku. Počas vykonávania stavebných prác dbať,
aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými
látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakavaných udalostí, túto skutočnosť
ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi SVP, š.p., - MVDr. Rastislav Grohol, t.č., 0903 636 635 a
na e-mail: Kosice@svp.sk
- Počas realizácie stavby neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu, na brehy vodného toku a na
pobrežné pozemky a dbať, aby nedošlo k zníženiu prietočného profilu vodného toku.
- Vlastník objektov stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území je povinný na vlastné náklady dbať
o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom v súlade s § 47 ods. 3. Písm. a) a b) vodného zákona.
- Predmetnú úpravu pred klenbovým priepustom „SO 04 Klenbový priepust “ na vodnom toku Ostrý a Javorník,
vymedzenú betónovými zaisťovacími pásmi, nepreberie organizácia SVP, š.p., Povodie Bodrog, odštepný závod
do svojej správy, nakoľko je chápaná ako ochrana priepustov. Údržbu predmetnej úpravy bude vykonávať investor
resp. jej vlastník.
- Vzhľadom na odstupné vzdialenosti od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov Ulička a
Zbojský potok, v prípade riešenia zabezpečovacích prác počas povodňových udalostí ako aj v rámci výkonu opráv
a údržby vodného toku môže nastať poškodenie telesa cyklochodníka a preto správca toku nebude zodpovedať za
škody spôsobené na konštrukcii cyklistického chodníka. V prípade narušenia konštrukcie telesa
cyklistického chodníka, jeho opravu bude zabezpečovať výlučne vlastník resp. prevádzkovateľ cyklistického
chodníka na vlastné náklady.
- Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a
je povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý
je potrebné zaslať na odsúhlasenie SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod a následne predložiť OÚ Snina na
schválenie.
- SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných
pozemkov je oprávnený vykonať kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom písomne
oznámiť zástupcovi Povodia Bodrogu, odštepný závod, kontaktná osoba Ing. Ľuboslav Chvostaľ, e-mailom na
adresy Luboslav.Chvostal@svp.sk a Michalovce@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude
určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod a predložiť porealizačné
výškopisné a polohopisné zameranie cyklolávok, priepustov, podchodu a oporných múrikov v dotyku s vodnými
tokmi s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu
je potrebné predložiť správcovi aj v digitálnej podobe ( súbor *.dgn, *.dwg).
- Pre potreby stavebného konania podľa §58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona, je potrebné k
stavebnému konaniu na pozemky v správe SVP, š.p., Povodie Bodrog, odštepný závod, zasiahnuté stavbou uzatvoriť
nájomnú zmluvu.
- K uzatvoreniu nájomnej zmluvy, na základe osobitnej žiadosti vlastníka stavby je potrebné predložiť grafické
znázornenie stavby s vyznačením miesta dotyku s pozemkami, ktoré budú stavbou dotknuté. Súčasne je potrebné ,
aby boli vyšpecifikované pozemky, ktoré sú v správe SVP, š.p., Povodie Bodrog, odštepný závod, spolu s celkovou
výmerou. Požadované údaje a grafické znázornenie z projektu bude podkladom pre spracovanie zmluvného vzťahu
na uvedenú stavbu.
- Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním
vodného toku v súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- V zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona tento súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká,
ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
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Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 1057, 069 01
Snina:
- Pri realizácii stavby, stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
- Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný postupovať v súlade
s § 47 zákona zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Zároveň si dovoľujeme opätovne
upozorniť na skutočnosti uvedené v záväznom stanovisku vydanom pre potreby vydania územného rozhodnutia
(OU-SV-OSZP-2021/000827-005-JH zo dňa 24.09.2021, že pred samotnou realizáciou stavby je stavebník povinný:
- Výrub drevín a stavebné práce realizovať po odbornom posúdení aktuálneho výskytu chránených druhov
živočíchov v dotknutom území so zohľadnením hniezdneho obdobia, resp. obdobia rozmnožovania vykonaného
Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného parku Poloniny.
- Ak z odborného posúdenia Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného parku Poloniny
vzíde zistenie prítomnosti chránených živočíchov, alebo chránených rastlín je stavebník povinný dodržať zákonný
postup (získanie potrebných súhlasov, výnimiek, odchyt, príp. premiestnenie živočíchov a p.)
- Predovšetkým pri činnosti vybudovanie odvodňovacích zariadení, rekonštrukcia priepustov, osadenie nových
priepustov, rekonštrukcia vtokov a výtokov vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona na
zmenu stavu mokrade (pričom mokraďou podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. g) zákona je územie s močiarmi,
slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a
vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami), najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia,
rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností
správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom (súhlas vydal Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím č. OU-
PO-OSZP1-2022/012436-11/KM-R zo dňa 15.03.2022).
- Predovšetkým pri činnosti vegetačné úpravy vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. a)
zákona, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie
výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice,
chmeľnice a záhrady. (Súhlas na vegetačné úpravy sa nevyžaduje z dôvodu, že v rámci vyjadrenia bol žiadateľ
upozornený, že ak by v rámci vegetačných úprav bola navrhovaná aj výsadba drevín v druhom stupni územnej
ochrany, za hranicami zastavaného územia obce vyžaduje sa na túto výsadbu súhlas. Keďže výsadba sa nenavrhuje,
súhlas sa nevyžaduje).
- Predovšetkým pri činnosti vegetačné úpravy vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm.
a) zákona, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov
(súhlas vydáva Okresný úrad Snina, súhlas sa vyžaduje len na likvidáciu TTP, ktoré nebudú obsahom územného
rozhodnutia).
- Predovšetkým pri činnosti osadenie informačných tabúľ a dopravného značenia ako aj osadenie informačnej tabule
o názve stavby a zdrojoch financovania stavby vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. g)
zákona na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie
informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce (súhlas vydal
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja rozhodnutím č. OU-PO-OSZP1-2022/012436-11/KM-R zo dňa 15.03.2022).
- Predovšetkým pri činnosti vyznačenie cyklotrasy vás upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm.
i) zákona na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na budovanie
a vyznačenie cyklotrasy. (súhlas vydal Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím č. OU-PO-OSZP1-2022/012436-11/
KM-R zo dňa 15.03.2022).
- Predovšetkým pri činnosti vybavenie odpočívadla a osadenie infraštruktúry na cyklotrase ( osadenie altánku,
prístrešku, cyklistických stojanov, lavičky, košov a pod. ) vás upozorňujeme že v súlade s ustanovením § 13 ods.
2 písm. l) zákona na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie
na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia
obce (súhlas vydáva Okresný úrad Snina).
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude zaznamenaný výskyt chránených rastlín a chránených živočíchov
upozorňujeme vás, že v súlade s ustanovením § 40 sa vyžaduje výnimka z podmienok ochrany chránených druhov
( výnimku vydáva Ministerstvo životného prostredia SR).
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- Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný postupovať
v súlade s § 47 zákona zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. (súhlas vydáva príslušná
obec pre dreviny rastúce v zastavanom území obce, alebo Okresný úrad Snina pre dreviny rastúce mimo zastavaného
územia obce).
- V súlade s ustanovením § 83 ods. 1 vás upozorňujeme, že ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac súhlasov,
povolení alebo rozhodnutí podľa tohto zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne
najvyšší orgán ochrany prírody. Ak vami zamýšľaná činnosť napĺňa znaky horeuvedených činností, uvedené súhlasy
a výnimky vám v jednom konaní môže vydať Ministerstvo životného prostredia SR, resp. Okresný úrad Prešov.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59
Košice - Sever
- Vertikálne značenia cyklochodníka vrátane informačných a smerových tabúľ neumiestňovať na vodohospodárske
objekty ( napr. dotknuté ochranné hrádze).
- Predmetnú úpravu pod klenbovým priepustom na vodnom toku Ostrý vymedzenú betónovými zaisťovacími pásmi,
nepreberie SVP, š.p., Povodie Bodrog, odštepný závod do svojej správy, nakoľko je chápaná ako ochrana priepustov.
Údržbu predmetnej úpravy bude vykonávať investor resp. jej vlastník.
- Vzhľadom na odstupové vzdialenosti od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov Ulička a
Zbojský potok, v prípade riešenia zabezpečovacích prác počas povodňových udalostí ako aj v rámci výkonu opráv
a údržby vodného toku môže nastať poškodenie telesa cyklochodníka a preto správca toku nebude zodpovedať
za škody spôsobené na konštrukcii cyklistického chodníka. V prípade narušenia konštrukcie telesa cyklistického
chodníka, jeho opravu bude zabezpečovať výlučne vlastník resp. prevádzkovateľ cyklistického chodníka na vlastné
náklady.
- Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho
pobrežných pozemkoch.
- Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a
povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných
neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi SVP, š.p., - MVDr.
Rastislav Grohol, t.č., 0903 636 635 a na e-mail: Kosice@svp.sk
- Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a
je povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý
žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.

- SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných
pozemkov je oprávnený vykonať kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom písomne
oznámiť zástupcovi Povodia Bodrogu, odštepný závod, kontaktná osoba Ing. Ľuboslav Chvostaľ, e-mailom na
adresy Luboslav.Chvostal@svp.sk a Michalovce@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude
určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod a predložiť porealizačné
výškopisné a polohopisné zameranie cyklolávok, priepustov, podchodu a oporných múrikov v dotyku s vodnými
tokmi s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu
je potrebné predložiť správcovi aj v digitálnej podobe ( súbor *.dgn, *.dwg).
- Upozorňujeme, že 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.
- Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním
vodného toku v súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné:
- Líniová stavba bude zrealizovaná podľa predloženej Dokumentácie pre stavebné povolenie (zodpovedný projektant
Ing. František Háber).
- Rozšírenie existujúcich cestných priepustov musí byť plynulé s existujúcimi priepustami, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
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- Stavebná úprava jestvujúcich priepustov nesmie ovplyvniť ich prietočnosť a musí v budúcnosti umožniť ich čistenie
a opravu.
- Za prietočnosť, čistenie a stavebnú úpravu rozšírených cestných priepustov pod chodníkom bude zodpovedať
investor a prevádzkovateľ chodník.
- Vybúranú dlažbu z cestných priekop si po jej odstránení prevezme majetkový správca cesty.
- Žiadateľ bude denne čistiť krajnicu cesty III/3886, kde budú prebiehať stavebné práce.
- Stavebný materiál sa nesmie skladovať na cestnom telese.
- Po ukončení denných prác, cestu uviesť do pôvodného stavu, bez akýchkoľvek prekážok na jej telese. Na vykonané
práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej
záručnej doby.
- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do
pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3886 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, ako správca ciest III. tr. č. III/3886 žiada stavebníka,
aby pred začatím prác a ich ukončení prizval zástupcu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
oblasť Humenné (Ing. Juraj Hačko, tel.0905 864 009) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po
realizácií prác vo forme písomného zápisu (príloha).
- V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z
konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby (za cestmajstra).
- V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy chodník
odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady.
- Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon a
zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.
- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.

Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné:
- Jedná sa o vybudovanie cyklistického chodníka popri ceste II/558 a III/3886, preto požadujeme rešpektovať ich
existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.
- Je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest PSK oblasť
Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSK-HÉ/7/2021/790 zo dňa 19.11.2021.
- Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty
II/558 a III/3886 a výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty II/558 a III/3386 s doložením
projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov:
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický
nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- Podmienky záväzného stanoviska č. KPUPO-2021/17329-2/68130/Lis zo dňa 18.08.2021 k územnému konaniu
o umiestnení stavby stavbu „Ulič – Uličské Krivé, SO 01 Cyklistická cestička, líniová stavba v k. ú. Ulič, Uličské
Krivé“ ostávajú naďalej v platnosti.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava:
- Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkoprávne usporiadané
pozemky SR a NV, resp. ich časti dotknuté stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží sú jeho vlastnými nákladovými položkami. V
prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Zároveň upozorňujeme, že SPF prevádza pozemky v danej lokalite za trhové ceny.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné:
- V záujmovom území navrhovanej cyklotrasy k.ú. Ulič sa nachádza verejná kanalizácia v správe a prevádzkovej
údržbe našej spoločnosti a PHO 2. stupňa vodárenského zdroja.
- V predloženej projektovej dokumentácii nie je zakreslená verejná kanalizácia na základe vytýčenia pracovníkmi
našej spoločnosti, ale iba na základe informatívneho zakreslenia, ktoré sme Vám poskytli v stanovisku č.
127087/2020/O zo dňa 16.11.2020.
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- Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie sieti v správe a prevádzkovej údržbe
našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel. č. 057 7870 777). Siete v riešenom území Vám budú
vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania.
- Stavba bude v tomto území umiestnená v PHO 2. Stupňa vodárenského zdroja, ktoré bolo určené v rozhodnutí
PLVH/1988-Bu zo dňa 18.03.1988 a zároveň v ňom platia podmienky využitia pôdy a to:
- Nepripúšťa sa u PHO 2. Stupňa činnosť, ktorej dôsledkom by bolo znečistenie vodného zdroja a prísun zložiek,
ktoré môžu v organizme ľudí, alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu v organizme ľudí, alebo zvierat pôsobiť
nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, poprípade by mohli spôsobiť havarijné
zhoršenie akosti zachytenej podzemnej vody.
- Je zakázané ťažiť zemné hmoty, zriaďovať kameňolomy, vykonávať iné zásahy, ktorými sa porušuje oživená pôdna
vrstva, alebo zmenšuje hrúbka hornej vrstvy pôdneho horizontu. Používať chemické prípravky na ochranu rastlín
alebo drevín možno len so súhlasom OHS Humenné.
- Nie je prípustné zriaďovať odpady a skládky všetkých druhov, vrátane skladovania a manipulácie s ropnými
látkami.
- Nesmie sa stanovať, táboriť, parkovať a opravovať motorové vozidlá.
- Žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem kanalizácie odsúhlasiť formou
výnimky na mieste so zástupcom prevádzkovateľa VVS, a.s., závod Humenné (kontakt: ved. VaK HS Snina,
Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu), ktorý svoju účasť zaznamená do
stavebného denníka a uvedie doň aj rozsah výnimky. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí,
že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky
a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup ku kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania
porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu cyklochodníka.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma verejnej kanalizácie (1,5 m od okraja
potrubia na každú stranu pri verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú
stranu pri verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm) a pri križovaniach, čí súbehu dodržať STN
73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Nad potrubím verejnej kanalizácie a v jeho ochrannom
pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejnej
kanalizácii a zhoršili prístup k verejnej kanalizácii.
- Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných
vodovodov a verejných kanalizácií - V pásme ochrany 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 ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.
- Ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejnej
kanalizácie, vyhradzuje si VVS, a.s. právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania
porúch a vykonávania potrebných opráv verejnej kanalizácie a ich prípojok.
- V prípade vzniku poruchy na existujúcom kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude znášať náklady na ich
odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.l zák. č. 442/2002 Z. z.).
- Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejnej kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery,
kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č.
442/2002 Z. z.).
- Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr.
rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp.
správcu. V zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad kanalizačnou prípojkou v
šírke 0,75m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka
pozemných komunikácii.
- Počas prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a.s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v
stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan,
tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.loian@vodame.eu).
- Stavebník je povinný oznámiť listom začatie realizácie stavby najneskôr do 7 pracovných dní pred začatím prác
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné a je povinný oznámiť listom ukončenie realizácie
vybraného úseku stavby do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia prác na vybranom úseku Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné.
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Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (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 sietí: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906,
- Stavebník 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.,
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení,
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č.
452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení,
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.,
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku,
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej cyklotrasy, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch
sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV), rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
- 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 majetku.
- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.
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- Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí:
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
- Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča
na každú stranu.
- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov
podľa odseku 14 zakázané:
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného
vedenia s jednoduchou izoláciou,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa
nachádza taktiež nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných
noriem STN.
- 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 noriem STN. 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.
- Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012
Z.z. o energetike, §43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el.
zariadení.
- Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný
projektant stavby.

Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, e-mail: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
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stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

11. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana. zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní,
ochrana proti hluku a úspora energie. Stavebné výrobky budú spĺňať harmonizované podmienky podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania
stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. SK vyhlásenia o parametroch v štátnom jazyku, SK certifikáty výrobku, SK certifikáty systému
riadenia, protokoly o skúškach predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
12. Stavbu bude uskutočňovať právnická osoba, prípadne fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác
podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby
bude vykonávať stavbyvedúci, oprávnený na výkon tejto činnosti. Stavebník v termíne do 15 dní od skončenia
výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
13. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na
stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu,
ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§
100 písm. a, b stavebného zákona).
14. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o
ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.
15. Stavba bude ukončená v termíne do: 10.10.2025.
16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
17. Podľa § 46d stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník.
18. Stavebník môže začať realizovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
19. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podľa § 79 stavebného zákona si podá návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia.
20. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických
a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
21. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
22. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení
(vodovodné, kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, optické vedenia) a ochranné pásma
vedení v zmysle platných zákonov a STN. Taktiež stavebník pri realizácii stavby bude chrániť podzemné vedenia
pred poškodením a zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení budú realizované
ručne, bez použitia mechanizmov.
23. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné prostredie.
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24. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil
dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom
obťažovať susedov. Podľa § 127 občianskeho zákonníka vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na
nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to
nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizácii stavby vznikne
škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa
nemôže zbaviť.
25. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby (§
43d stavebného zákona).
26. Stavenisko v súlade § 43i ods. 3 stavebného zákona t.j. musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí
byť označené, musí mať zriadený vjazd a výjazd, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných
mechanizmov, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí byť
zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí a pod.
27. Podľa § 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona bude na viditeľnom mieste na stavenisku stavba označená.
Označenie bude obsahovať základné údaje ako sú: názov stavby, stavebník, spôsob realizácie stavby, stavebný dozor,
termín realizácie, číslo stavebného povolenia, ktorým bola povolená stavba.
28. Povoľovanie výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni podlieha osobitnému povoleniu.
Stavebné povolenie nenahrádza povolenie na výkopové práce na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni.
29. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd
dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.
30. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k
stavebnému konaniu.

V stavebnom konaní stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníkov konania takto:

V priebehu stavebného konania bola zo strany účastníkov konania Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01
Humenné, Milan Bučok, Jilemnického 1905/10, 069 01 Snina, Ján Andreško, Uličské Krivé č. 13, 067 67 Uličské
Krivé vznesená námietka doručená na Obec Ulič dňa 30.08.2022:
Po preštudovaní verejnej vyhlášky zisťujeme, že táto nie je v súlade so zákonom a došlo znovu aj v tejto vyhláške,
piatej v poradí k porušeniu zákona a to § 59 ods. 1 písm. a, b zákona č. 50/1976 Zb. a to v tom, že účastníkmi
stavebného konania sú: a) stavebník, b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na
nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich, vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu
byť stavebným povolením priamo dotknuté, kde tento paragraf doslovne uvádza vlastnícke právo k pozemkom a
stavbách na nich vrátane susediacich pozemkov.
Tu treba poukázať, že v spomínanej vyhláške sú vymenovaní pod bodom 1 až 15 dotknuté orgány ako aj pod bodom
1 až 8 kde nie sú zahrnutí vlastníci pozemkov hoci v skutočnosti cyklotrasa je vyznačená na parcelách p. č. 2032,
p. č. 1443 ktoré sú zapísané na LV č. 776, ktorých sme vlastníci a právo v zmysle § 59 ako účastníkov stavebného
konania nám bolo odopreté, už z tohto hľadiska je preukázané, že táto vyhláška je nezákonná a zo strany obce Ulič
ako určený špeciálny stavebný úrad došlo §61, §120 stavebného zákona, čiže obecný úrad Ulič vydal nezákonnú
vyhlášku, čím by jeho pisatelia mali byť postihnutí za úmyselne páchanú trestnú činnosť.
Z tohto dôvodu navrhujeme spomínanú vyhlášku zrušiť ako nezákonnú.

Námietke stavebný úrad nevyhovel a túto zamietol z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona „ Účastníkmi stavebného konania sú:
a)stavebník,
b)osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a
stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo
dotknuté,
c)ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,1g)
d)stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e)projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby“.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
„Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu
známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon“.
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Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku „Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste
obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka“.

Podľa § 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“.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona „Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú
povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí“.

Tunajší stavebný úrad vzhľadom na charakter stavby a veľký počet účastníkov konania oznámil začatie
stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknuté orgány upovedomil jednotlivo listom č.
SP-2022/211-02/125 zo dňa 17.08.2022 . Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Ulič a Uličské Krivé
od 17.08.2022 do 01.09.2022. Doručovaním oznámenia o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky
boli všetkým účastníkom konania priznané rovnaké procesné práva a povinnosti. Stavebný úrad nie je povinný
upovedomiť každého účastníkovi jednotlivo vzhľadom na hospodárnosť v stavebnom konaní.
Tunajší stavebný úrad konštatuje, že Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok, Jilemnického
1905/10, 069 01 Snina, Ján Andreško, Uličské Krivé č. 13, 067 67 Uličské Krivé sú účastníkmi konania, nakoľko
k parc. č. E KN 1422, k.ú. Uličské Krivé majú spoluvlastnícke právo a navrhovanou stavbou sú priamo dotknuté.
Oznámenie o začatí stavebného konania im bolo doručené verejnou vyhláškou.
Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok, Jilemnického 1905/10, 069 01 Snina, Ján
Andreško, Uličské Krivé č. 13, 067 67 Uličské Krivé námietkami proti verejnej vyhláške č. SP-2022/211-02/125
zo dňa 17.08.2022 nenamietajú na konkrétny dôvod proti povoľovanej stavbe Dobudovanie cykloinfraštruktúry
Poloniny trail, 1. etapa Ulič – Uličské Krivé, líniová stavba v k.ú. Ulič, Uličské Krivé, preto stavebný úrad považuje
námietku za neopodstatnenú.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 19.09.2022, účastník konania Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., 067
67 Ulič č. 96 v zastúpení p. Ing. Marekom Vlasákom p. Ing. Janou Karnayovou bola vznesená námietka:
V predpokladanom km 1,75003 LPM Ulič š.p., požaduje spevnenie cyklocestičky v dĺžke cca 10 m na únosnosť
minimálne 40 ton z dôvodu prejazdu v ťažkej techniky. V trasovom km 3,43386 až 3,479 km dodržať spevnenie
brehu Zbojského potoka v súlade s projektovou dokumentáciou.

Námietke stavebný úrad vyhovuje a táto je zapracovaná v projektovej dokumentácii.

Dňa 24.10.2022 bola obci Ulič od Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok, P. Jilemnického
1905/10, 069 01 Snina a Ján Andreško, Uličské Krivé 13, 067 67 Ulič doručená sťažnosť proti verejnej vyhláške
– stavebnému povoleniu č. SP-2022/211-05/125 zo dňa 10.10.2022, v ktorej konštatujú: Vo verejnej vyhláške je
uvedené, že účastníkmi konania v zmysle § 59 ods. 1 písm. a, b zákona č. 50/1976 Zb. sú: a)stavebník, b) osoby,
ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak
ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
avšak stavebný úrad na dňa 19.09.2022 nás ako účastníkov konania neprizval na prejednanie spojené s miestnou
obhliadkou. Z našej strany sme dňa 26.08.2022 podali na stavebný úrad Ulič sťažnosť, o ktorej bolo rozhodnuté
vyhláškou č. SP-2022/211-05/125 zo dňa 10.10.2022, kde je uvedené, že naša sťažnosť je zamietnutá a že sa v nej
nenachádza konkrétny dôvod proti povoľovanej stavbe. Tu treba poukázať na sťažnosť zo dňa 26.08.2022, v ktorej je
uvedený konkrétny dôvod sťažnosti, ako aj v sťažnostiach zo dňa 22.12.2021, 26.04.2022, 10.05.2022, 27.05.2022,
02.06.2022, ktoré zakladajú nezákonnosť vo všetkých predtým vydaných vyhláškach, ako aj nezákonnosť vyhlášky
č. SP-2022/21-05/125 zo dňa 10.10.2022. Záverom je potrebné poukázať, že stavebný úrad Ulič pochybil aj v
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poslednej spomínanej vyhláške a to porušením § 59 ods. 1 písm. a,b zákona č. 50/1976 Zb. a preto nie je možné ani
vyhlášku č. SP-2022/211-05/125 zo dňa 10.10.2022 považovať ako zákonnú. V prípade, že naše sťažnosti nebudú
Vami rešpektované, budeme nútený tento problém riešiť súdnou cestou.

Obec Ulič v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomila
ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania v priloženej fotokópii odvolania a vyzvala ich, aby sa
k predmetnému odvolaniu vyjadrili v termíne do 5 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia na Obec Ulič.

Odvolací orgán v súlade s § 59 ods. l správneho poriadku preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie Obce Ulič
spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnal jeho výrokovú aj dôvodovú časť so
všeobecne záväznými a v tejto veci aplikovateľnými právnymi predpismi. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia
a predloženého spisového materiálu v danej veci odvolací orgán nezistil pochybenie prvostupňového orgánu pri
vydávaní rozhodnutia ani v konaní, ktoré mu predchádzalo a k námietkam v odvolaní uvádza nasledovné:

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány spolupôsobiace v konaní, ich stanoviská neboli záporné ani
protichodné a vyplýva z nich, že z hľadiska nimi sledovaných a chránených záujmov navrhovanú stavbu je možné
realizovať. Všetky požiadavky, prípadne opatrenia z nich vyplývajúce, stavebný úrad zahrnul v rozhodnutí do
podmienok pre stavebné povolenie.
Odvolací orgán nezistil pochybenie stavebného úradu v procesnom postupe uvedenom v stavebnom zákone
vzťahujúcom sa na vydávanie stavebných povolení ani v samotnom napadnutom rozhodnutí.

Podľa § 26 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Doručenie verejnou vyhláškou

(1) Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú
mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný právny predpis.
(2) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa § 36 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

ods. (4) Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej
stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere
a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou
vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Odvolací orgán konštatuje, že stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania vzhľadom na
charakter stavby a veľký počet účastníkov konania verejnou vyhláškou a dotknuté orgány upovedomil jednotlivo
listom č. SP-2022/211-02/125 zo dňa 17.08.2022. Oznámenie bolo taktiež vyvesené na úradnej tabuli obce Ulič a
obce Uličské Krivé od 17.08.2022 do 01.09.2022. Doručovaním oznámenia o začatí stavebného konania formou
verejnej vyhlášky boli všetkým účastníkom konania priznané rovnaké procesné práva a povinnosti.

Odvolací orgán konštatuje, že aj Juraj Matica, Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné, Milan Bučok, P. Jilemnického
1905/10, 069 01 Snina a Ján Andreško, Uličské Krivé 13, 067 67 Ulič sú účastníkmi konania, nakoľko k parc. č. E
KN 1422, k. ú. Uličské Krivé majú spoluvlastnícke právo a navrhovanou stavbou sú priamo dotknutí. Oznámenie
o začatí stavebného konania im bolo doručené verejnou vyhláškou, čiže je zjavné, že Obec Ulič, ako určený
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov postupovala správne a neporušila žiadne z
ustanovení, keď vydávala verejné vyhlášky.

Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi
o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu
ovzdušia, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných
komunikáciách, o civilnej ochrane, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
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Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko,
vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými
predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre
správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Žiadosť o stavebné povolenie je z objektívneho hľadiska možno posúdiť na základe vyjadrení dotknutých orgánov
spolupôsobiacich v konaní, ktoré sa v konaní podľa stavebného zákona k predloženej projektovej dokumentácii
vyjadrujú práve z vyššie uvedených hľadísk. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. Nie
je v pôsobnosti stavebného úradu ani odvolacieho orgánu spochybňovať kladné záväzné stanoviská príslušných
dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad v stavebnom konaní
posúdil žiadosť predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v
území a jeho dôsledkov a následne na základe kladných záväzných stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov,
ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov, stavbu povolil. Navrhovanou stavbou nebude ohrozený
verejný záujem, život a zdravie osôb ani životné prostredie, čo vyplýva zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov
spolupôsobiacich v konaní.

Podľa § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť vydané v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi,
musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané
náležitosti. Odvolací orgán konštatuje, že predmetné rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a
bolo vydané v súlade so zákonom.

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku, správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku, podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov
konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho
úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podľa § 62 ods. 1 písm. b) stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia
spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a
života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a
osobitnými predpismi.

Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko,
vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými
predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre
správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Stavebný úrad v priebehu správneho konania v súlade s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami zabezpečil, aby
projektová dokumentácia stavby bola upravená tak, aby bol zabezpečený súlad stavby s požiadavkami uplatnenými
dotknutými orgánmi v priebehu správneho konania.
Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona, projektová
dokumentácia overená v konaní bola vypracovaná oprávnenou osobou - autorizovaným stavebným inžinierom a
realizáciou stavby nebude ohrozený verejný záujem, život a zdravie osôb ani životné prostredie.

Projektová dokumentácia obsahovo zodpovedá § 3 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a taktiež zodpovedá vyhláške MŽP SR 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.

Odvolací orgán preskúmal v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolaním napadnuté rozhodnutie a spisový
materiál týkajúci sa veci v celom rozsahu, porovnal jeho výrokovú aj dôvodovú časť so všeobecne záväznými a v
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tejto veci aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a správneho
poriadku a zistil, že stavebný úrad postupoval v konaní správne.

Vychádzajúc z uvedeného nedošlo zo strany stavebného úradu k porušeniu § 3 ods. 4, § 32 ods. 1 a § 46 správneho
poriadku, podľa ktorých rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci; správne
orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely; správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné
podklady pre rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania a rozhodnutie musí byť v súlade
so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti a preto odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov k o n e č n é a nie je možné sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po
nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Pavol Lopanič
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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