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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo             Vybavuje / linka / e-mail                                       Slovinky 
      /                          2715/2019/VV/UK-R/Sl          Slovinský Dušan, Mgr. / +421915969156               24.10.2019 
              stavebnyuradobce@gmail.com 
 

Vec :   

Návrh Združenia miest a obce CYKLO - HORNÁD, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

zastúpeného Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou Mesta Krompachy na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „Cyklisticky chodník Krompachy-Kolinovce-

Spišské Vlachy", podľa S 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení  

a § 3 a § 8 ods. l a 2 vyhlášky č.453/2000 Z. z..  zo dňa 07.10.2019________________________ 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o vydaní územného rozhodnutia podľa § 39 a § 39a  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   

 

verejnou vyhláškou. 
 

 Obec Slovinky, ako určený vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust.  

§ 117 v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov a § 2 

písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky 
 

o z n a m u j e 
 

občanom a právnickým osobám Mesta Krompachy, Obce Kolinovce, Mesta Spišské Vlachy, 

ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb 

môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 24.10.2019  vydal investorovi: Združeniu miest a obce 

CYKLO - HORNÁD, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 
Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E 

 
o umiestnení stavby na pozemkoch registra  C KN č. 1162, 680, 373 a E KN č. 92450/2, 

90714, 90694 - 90698, 90680 v k. ú. mesta Krompachy, na pozemkoch C KN č. 464, 344, 

342/1, 469, 464/1, 441, 442, 443, 444 v k. ú. obce Kolinovce a na pozemkoch C KN č. 7855/2, 

7855/12, 7756, 5508/1,  7754/1 v k. ú. mesta Spišské Vlachy  na stavbu „Cyklisticky chodník 

Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" 

 

Prílohy:   

Územné rozhodnutie č. 2715/2019/UK-R/Sl zo dňa 24.10.2019 

 

 

       

                          Gabriela Kopnická 

                            starostka obce 
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Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa:  

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 
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Rozdeľovník 

 
 

   
 
 
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo              Vybavuje / linka / e-mail                                       Slovinky 
      /                             2715/2019/UK-R/Sl                 Slovinský Dušan, Mgr. /+421915969156                24.10.2019 
               stavebnyuradobce@gmail.com 

   

Vec :   

Návrh Združenia miest a obce CYKLO - HORNÁD, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

zastúpeného Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou Mesta Krompachy na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „Cyklisticky chodník Krompachy-Kolinovce-

Spišské Vlachy", podľa S 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení  

a § 3 a § 8 ods. l a 2 vyhlášky č.453/2000 Z. z..  zo dňa 07.10.2019________________________ 

 

 

Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E 
  

             Obec Slovinky, určený stavebný úrad podľa § 117 ods.1 v spojení s § 33 ods.1 zák.  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo veci 

návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklisticky chodník 

Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" na pozemkoch registra C KN č. 1162, 680, 373 a E KN 

č. 92450/2, 90714, 90694 - 90698, 90680 v k. ú. mesta Krompachy, na pozemkoch C KN č. 464, 

344, 342/1, 469, 464/1, 441, 442, 443, 444 v k. ú. obce Kolinovce a na pozemkoch C KN  

č. 7855/2, 7855/12, 7756, 5508/1,  7754/1 v k. ú. mesta Spišské Vlachy zo dňa 07.10.2019 vydáva 

po uskutočnenom konaní podľa § 39 a § 39a  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov toto   

  

                              rozhodnutie   o  umiestnení   stavby.   
  

Stavba: „Cyklisticky chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" 

 

Navrhovateľa: Združenia miest a obce CYKLO - HORNÁD, Námestie slobody 1, 053 42 

Krompachy zastúpeného Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou Mesta Krompachy 

 

                                          sa umiestňuje 

 
na pozemkoch registra pozemkoch registra C KN č. 1162, 680, 373 a E KN č. 92450/2, 90714, 

90694 - 90698, 90680 v k. ú. mesta Krompachy, na pozemkoch C KN č. 464, 344, 342/1, 469, 

464/1, 441, 442, 443, 444 v k. ú. obce Kolinovce a na pozemkoch C KN č. 7855/2, 7855/12, 

7756, 5508/1,  7754/1 v k. ú. mesta Spišské Vlachy tak, ako  je to zakreslené v situácii osadenia 

stavby v katastrálnej mape projektovej dokumentácie, vypracovanej Váhoprojekt, Exnárová 13, 

080 01 Prešov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
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Stavba rieši: 

Stavbou dôjde k podpore rozvoja cyklistickej dopravy a dochádzky do práce na bicykli 

v dotknutých obciach a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti 

a bezpečnosti dopravy v danej časti regiónu. Priestorové vedenie navrhovaných komunikácií 

v maximálne možnej miere rešpektuje okolitý terén a výškové osadenie okolitých objektov. 

Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá s preložkou existujúcich IS.. V riešenom území 

navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie ani chránené stromy. 

Technické parametre: 

Funkčná trieda:   D2 - cyklistická komunikácia (cestička pre cyklistov) 

Dĺžka trasy:    5 575m 

 Cyklotrasa prechádza cez katastrálne územia mesta Krompachy, obce Kolinovce a mesta 

Spišské Vlachy. Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná komunikácia s cyklistickým pruhom 

šírky 1,50m, tj. šírky spevnenia 3m. Nespevnená krajnica šírky 0,25m je po oboch stranách. 

Svahy navrhujeme v sklone 1:1,50. Časť trasy je bez stavebných úprav tvorený cyklokoridorom 

na existujúcich komunikáciách. Celková dĺžka trasy je 5575m, z toho je 3605m novej cyklotrasy a 

1970m cyklokoridor.  

Od svojho začiatku vedie v súbehu s cestou II/547, následne sa na cestu II/547 napája a 

pokračuje po nej smerom do obce Kolinovce, ktorou prechádza po miestnych komunikáciách ako 

cyklokoridor. Medzi obcami Kolinovce a Spišské Vlachy je situovaná v trase existujúcej poľnej 

cesty až po napojenie na miestnu komunikáciu, ktorou v smere k rekreačnému stredisku „Záhura“ 

prechádza ako cyklokoridor. Trasa končí pri chate Sabinka v rekreačnom stredisku „Záhura“. 

Trasa vedie čiastočne v ochrannom pásme železničnej trate č.180 Žilina - Košice, ktorú aj dvakrát 

križuje existujúcimi podjazdami. 

Cyklotrasa v riešenom území je napojená na priľahlú cestnú sieť a miestne komunikácie 

tým že je čiastočne vedená po existujúcich komunikáciách cyklotrasou alebo cyklokoridorom a to 

nasledovne: 

• v katastri Kolinovce cyklokoridorom po existujúcich komunikáciách:  

- cesta II/547  

- miestna komunikácia 

• v katastri Spišské Vlachy cyklokoridorom po existujúcich komunikáciách:  

- miestna komunikácia Okolie 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: 

- Navrhovaná úprava v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia. 

- Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody. 

- Po ukončení výstavby zhotoviteľ stavby musí okolité priestranstvá a plochy uviesť do stavu 

blízkemu pôvodnému. 

- Pred začatím zemných prác musia byť vyzvaní majitelia a správcovia všetkých inžinierskych sietí  

k ich vytýčeniu. O vytýčení sietí sa urobí záznam do stavebného denníka. 

2. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:  

Pretože  sa jedná o  objekt, cestnej komunikácie  nie sú kladené zvláštne požiadavky na 

architektonické a urbanistické riešenie. 

3.  Napojenie na pozemné komunikácie:  

     Pre prístup  a prevádzku  budú využívané miestne komunikácie vo vlastníctve a správe Mesta 

Krompachy, Obce Kolinovce, Mesta Spišské Vlachy a cesty II 547 v správe KSK.  

4. Napojenie na inžinierske siete: 

Stavba nebude využívať žiadne nové napojenia na inžinierske siete. 
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Vyjadrenia  a požiadavky účastníkov konania k vydaniu územného rozhodnutia. 

 

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

Stanovisko mesta Krompachy k umiestneniu stavby: Cyklistický chodník Krompachy Obec 

Kolinovce, Kolinovce 129, 053 42 Kolinovce č. 18247/2019 zo dňa 21.10.2019 

           Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta,  

súhlasí  s umiestnením stavby: Cyklistický chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy  

v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, vypracovanej spoločnosťou 

VÁHOPROJEKT, s.r.o. a to v rozsahu umiestnenia stavby na pozemkoch, špecifikovaných 

v predmetnej PD – DÚR, ktoré sú vo vlastníctve mesta Krompachy v zastavanom (intravilán) 

a rovnako mimo zastavaného územia mesta (extravilán). 

 

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – nehnuteľností, ktoré budú dotknuté predmetnou 

stavbou, bude zabezpečené v procese stavebného konania. 
 

Stanovisko č. ObKO 288/2019/STAV/3          

         Obec Kolinovce súhlasí s umiestnením stavby „Cyklistický chodník Krompachy-

Kolinovce-Spišské Vlachy“ žiadateľa Združenie obcí CYKLO-HORNÁD, Námestie Slobody 

115/1, 053 42  Krompachy  podľa projektovej dokumentácie vypracovanej VÁHOPROJEKT, s. 

r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov, kancelária: Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov tak ako je uvedené 

v situácii.           

         Navrhovaná stavba je v súlade so zámermi obce,  preto Obec Kolinovce súhlasí s umiestnením 
stavby, vypracovaním projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu a vydaním územného 
rozhodnutia. 
 

Stanovisko č. ObKO 288/2019/STAV/4 

         Obec Kolinovce súhlasí s umiestnením stavby „Cyklistický chodník Krompachy-

Kolinovce-Spišské Vlachy“  pozemkoch registra C KN  parc. č. 464, 344, 342/1, 469, 464/1, 441, 

442, 443, 444 v k. ú. obce Kolinovce vo vlastníctve Obce Kolinovce a doporučuje vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie tak ako je uvedené v situácii projektovej 

dokumentácie vypracovanej pre územné konanie.  

 

Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

 

Stanovisko z miestneho šetrenia s ústnym pojednávaním zo dňa 23.10.2019 

           Žiadame v ďalšom stupni  projektovej dokumentácii dokumentácie zmeniť trasovanie 

cyklochodníka na parcele C KN 77451/1 nie po lesnej ceste, ale po ceste pod okrajom lesa vo 

vlastníctve Mesta Spišské Vlachy, mimo súkromných parciel E KN 5451/2, 5454/2, 5454/1, 

5451/3, (C KN 5462). 

            Od bodu v blízkosti  parcely 5455 po napojenie na MK Spišské Vlachy Záhura je potrebné 

riešiť spoločné užívanie a tým aj skladbu cyklochodníka kvôli zaťaženiu mechanizmami pri 

obhospodarovaní lesa. Mestské lesy súhlasia s prípadným rozšírením cesty.  

 

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

 

Stanovisko č. 6646/2019/OSM – 39723 zo dňa 23.10.2019 

        Podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VÁHOPROJEKT, 

s. r. o., projektantom Ing. Miroslavom Váhovským v októbri 2019 ide o líniovú stavbu 
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cyklistického chodníka, ktorý sa dotýka aj cesty č. II/547. Trasa začína na pozemkoch registra  

E KN parc. č. 689, parc. č. 90680 a pozemku registra C KN parc. č. 373, ktoré sa pod cestou  

č. II/547 nachádzajú, na okraji intravilánu k. ú. Krompachy, pokračuje k. ú. obce Kolinovce 

a končí v k. ú. Spišské Vlachy. KSK je vlastníkom uvedenej cesty II. triedy a vyššie 

uvedených pozemkov. Ich správcom je Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 

Košice (ďalej len „správca“).  

        Po oboznámení sa s predloženými podkladmi, ako aj stanoviskom správcu cesty a pozemkov, 

KSK ako vlastník cesty a vyššie uvedených pozemkov, požaduje dodržanie nasledujúcich 

podmienok: 

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na 

vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu, 

- pri navrhovaní stavby dodržať všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných 

predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších 

predpisov,  

- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení 

správcu č. ITU-2019/2597-9722-3 zo dňa 22.10.2019, 

- cyklokoridor môže byť vedený po ceste č. II/547 len v nevyhnutnom rozsahu. Ide o cestu II. 

triedy, ktorá predstavuje hlavný cestný koridor v regióne, 

- cyklotrasa musí byť navrhnutá v súlade s technickými podmienkami TP 085 Navrhovanie 

cyklistickej infraštruktúry. V zmysle týchto technických podmienok (tab. 2) je možné vedenie 

cyklistov v intraviláne obce v jazdnom pruhu s ostatnou dopravou po komunikácii funkčnej 

triedy B2 pri maximálnej povolenej rýchlosti do 30 km/h, 

- KSK v súčasnosti implementuje projekty v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu v programovom období 2014 – 2020, prioritná os I Bezpečná a ekologická doprava 

v regiónoch. V rámci projektu ID R001 II/547 Hr. okr. KE/KS – Spišské Vlachy I. etapa 

prebiehajú stavebné práce aj na ceste č. II/547 v Kolinovciach. Navrhovaná stavba 

„Cyklistický chodník Krompachy – Kolinovce – Spišské Vlachy“ musí zohľadniť stavebné 

úpravy zrealizované v rámci projektu „ID R001 II/547 Hr. okr. KE/KS – Spišské Vlachy  

I. etapa“. Bližšie informácie o realizovanom projekte KSK môže žiadateľovi poskytnúť 

Odbor projektov a investícií Úradu KSK, 

- v ďalšom stupni projektovej prípravy je potrebné požiadať o vyjadrenie aj Okresný dopravný 

inšpektorát OR PZ SR Spišská Nová Ves, 

- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie  požadujeme predložiť na vyjadrenie ešte 

pred začatím stavebného konania. 

        Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej 

stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.  
 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy.          

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor pozemkový a lesný 

 

Záväzné stanovisko č. OU-SN-PLO-2019/014800 zo dňa 18.10.2019. 

         Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva v zmysle § 56 ods. l písm. c) a v zmysle § 60 ods. 2 písm. d) 

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení, na základe Verejnej vyhlášky obce Slovinky, 

stavebného úradu - Oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o 

umiestnení líniovej stavby „Cyklistický chodník Krompachy - Kolinovce - Spišské 

Vlachy" zo dňa 07.10.2019. ktorú obdŕžal dňa 15.10.2019 vydáva podľa § 6 ods. 3 zákona č. 
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326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov nasledovné záväzné stanovisko:  

           Projektová dokumentácia pre územné konanie na stavbu .. Cyklistický chodník Krompachy 

-Kolinovce- Spišské Vlachy", spracovaná projektantom VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13 , 

080 01 Prešov, spracovateľským kolektívom: Ing. Miroslavom Váhovským a Ing. Jaroslavom 

Palgutom. 10/2019 rieši výstavbu cyklistického chodníka Krompachy - Kolinovce - Spišské 

Vlachy. 

      Podľa predloženej dokumentácie je navrhovaná cyklotrasa v celkovej dĺžke 5575 m, 
prechádza katastrálnym územím mesta Krompachy, obce Kolinovce, mesta Spišské Vlachy. 
Časť cyklotrasy je navrhovaná na lesných pozemkoch, parcely č. C KN 7754/1, 5508/1, 7756, 
7855/2 kat. územie Spišské Vlachy, č. C KN 444 k. ú. Kolinovce , má prechádzať po 
existujúcich lesných cestách (účelových komunikáciách), ktoré sú súčasťou lesnej dopravnej 
siete. Na časti týchto lesných ciest (mimo trasy cyklokoridoru) má byť podľa dokumentácie 
umiestnená stavba „cyklocestičky". Konkrétne na lesnej odvoznej ceste kategórie 2L 
označenej v programe starostlivosti o les číslom C 87 a na lesných približovacích cestách 
kategórie 3L ( tie sa číselne neoznačujú ). Lesná dopravná sieť slúži na sprístupnenie 
a prepojenie lesných komplexov so sieťou pozemných komunikácií na dopravu dreva a iných 
produktov z lesa, na prepravu osôb a materiálu v súvislosti s hospodárením v lese. Lesná 
odvozná cesta je navrhovaná na odvoz dreva nákladnými odvoznými vozidlami a približovacie 
cesty slúžia na vývoz a približovanie dreva traktormi, alebo špeciálnymi vývoznými , či 
približovacími prostriedkami. 
            Podľa posúdenia tunajšieho úradu je z hľadiska účelu lesnej dopravnej siete potrebné 
zachovanie možnosti využívania lesných ciest dotknutých navrhovanou „cyklocestičkou". 
Tunajší úrad pri tom vychádza zo skutočnosti, že v danej lokalite (s komplexom lesa o výmere 
cca 90 ha ) s ohľadom na existujúce spádové pomery pre približovanie dreva a možnosti odvozu 
disponibilného dreva nie je iná racionálna alternatíva. Na „cyklocestičkou" dotknuté lesné cesty 
sa spádovo napájajú ďalšie lesné približovacie cesty, ktoré by bez možnosti napojenia tiež 
stratili svoju funkciu. 
            Možnosť využívania dotknutých lesných ciest po umiestnení stavby cyklistického 
chodníka na nich tak závisí od možnosti využívania danej „cyklocestičky" aj na účely 
obhospodarovania lesov v danej lokalite. 

       V opačnom prípade za možné riešenie považujeme vedenie predmetnej cyklotrasy po 
vyššie uvedených lesných cestách ako trasy s prírodným, resp. čiastočne spevneným povrchom 
so zachovaním funkčnosti lesných ciest. Takéto riešenie považujeme za vhodné aj s ohľadom na 
to. že sa jedná o časť cyklotrasy mimo intravilánu obcí, v prírodnom prostredí lesa. pričom 
prírodný povrch nenarúša charakter prírodného prostredia natoľko ako asfaltovaný. Prevažná 
väčšina bicyklov, ktorými dnes disponujú cyklisti je na viac určená do terénu s jazdou ako na 
spevnených tak aj na nespevnených povrchoch. 

       Keďže predmetná stavba je navrhnutá na lesných pozemkoch v obhospodarovaní 
Mestské lesy a majetky Spišské Vlachy, spol. s r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Vlachy, Jarná l, 053 61 Spišské Vlachy, Urbárska 
spoločnosť k. ú. pozem. spol. Kolinovce, Kolinovce 28, 053 42 Krompachy môžu byť ňou 
dotknuté ich práva alebo právom chránené záujmy. 

       Na základe uvedeného tunajší úrad nemá námietky k umiestneniu navrhovanej 
cyklistickej trasy za podmienky, že technické a prevádzkové riešenie predmetnej stavby 
neznemožní funkčné využívanie dotknutých lesných ciest. 

 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Stredisko Spišská Nová Ves, Tepličská cesta 9, 
05201 Spišská Nová Ves 

 

Stanovisko č. ITU-2019/2597-9722-3 zo dňa 22.10.2019 

         Trasa navrhovaná podľa doloženej projektovej dokumentácie „Cyklistický chodník 

Krompachy - Kolinovce - Spišské Vlachy ", ktorú vypracoval Ing. Miroslav Váhovský 

VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov (09/2019) sa bude dotýkať cesty II/547, 

ktorá v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  
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v znení neskorších predpisov je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, na pozemkoch vo 

vlastníctve podľa právneho stavu zapísaného v KN a to v jej súbehu v takomto rozsahu: 

Trasa cyklistického chodníka začína v meste Krompachy vľavo za mostným objektom cez Slovinský 

potok v kumulatívnom staničení 46,884 v súbehu s cestou (mimo koruny cesty) v ochrannom 

pásme a následne sa na cestu II/547 napája v intraviláne obce Kolinovce v staničení 47,814-

48,260 ako cyklokoridor. V staničení 48,260 v obci Kolinovce pred mostným objektom sa trasa 

odkláňa a pokračuje intravilánom obce Kolinovce po miestnej komunikácii a následne je situovaná  

v trase existujúcej poľnej cesty až po napojenie na miestnu komunikáciu v rekreačnej oblasti 

„Záhura" Spišské Vlachy. 

         Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ako majetkový správca ciest II. a III. triedy v 

zmysle § 3d ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 

pozemných komunikáciách, v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou 

rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu pozemných komunikácii a na bezpečnosť premávky na nich a 

ako dotknutý" orgán v zmysle § 140a zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní skutkového a 

právneho stavu a posúdení situácie s navrhovaným umiestnením stavby, Vám podľa § 140b 

stavebného zákona dáva toto záväzne stanovisko: 

S vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu podľa dokumentácie „Cyklistický chodník 

Krompachy - Kolinovce - Spišské Vlachy" súhlasíme pri dodržaní týchto podmienok: 

1. Pri trasovaní líniovej stavby zároveň je potrebné rešpektovať plánované využitie územia 

v zmysle platných územných plánov obcí vrátane budúcich komunikácií dotknutých obcí. 
2. Trasu cyklistického chodníka podľa priestorových možností mimo zastaveného územia 

žiadame   situovať   mimo   cestného   telesa  cesty   II/547.   Pred   vydaním   územného 
rozhodnutia, je potrebné  požiadať príslušný cestný správny orgán -- Okresný  úrad 
v Spišskej Novej Vsi, odbor cestnej dopravy a pozeraných komunikácií, Štefánikovo 
nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom 
pásme dotknutej cesty. 

3. Navrhovanú trasu a podľa možností aj jej uskutočňovanie zosúladiť s inými plánovanými 
líniovými stavbami v záujmovom území iných stavebníkov, na ktoré už bolo vydané  
rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. stavebné povolenie. 

4. Plánovú výstavbu cyklistického chodníka zosúladiť s rekonštrukciou križovatky ciest 
II/547 a III/3255 podľa PD schválenej v stavebnom konaní, ktorá je k dispozícii na Úrade 
KSK. 

5. Pred vydaním územného rozhodnutia uzatvorí s vlastníkom dotknutej cesty II/547 - 
Košickým     samosprávnym     krajom    prostredníctvom     Správy  ciest    Košického 
samosprávneho kraja nájomnú zmluvu, resp. iným zmluvný vzťah, ktorým v zmysle 
stavebného zákona preukáže iné ako vlastnícke právo k cestnému pozemku, na ktorom 
má byť uskutočňovaná stavba. 

6. V projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie žiadame vypracovať projekt 
trvalého dopravného značenia a projekt organizácie dopravy s návrhom prenosného  
dopravného značenia počas uskutočňovania stavby, pri ktorom dôjde k obmedzeniu  
cestnej premávky. 

7. K navrhovanému situovaniu a umiestneniu stavby podľa projektovej dokumentácie si 
vyžiadajte súhlas od vlastníka cesty - Košického samosprávneho kraja a vyjadrenie 
Okresného   úradu   v Spišskej   Novej   Vsi,   odboru   cestnej   dopravy   a pozemných 
komunikácií, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves. 

8. Projektovú dokumentáciu  pre  vydanie  stavebného  povolenia žiadame predložiť na 
vyjadrenie, aby bolo možné stanoviť ďalšie podmienky k vydaniu stavebného povolenia 
ak realizácii stavby. 

9. Všetky práva a povinnosti uvedené v tomto stanovisku prechádzajú aj na právneho  
nástupcu stavebníka. 
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Toto záväzne stanovisko platí 24 mesiacov odo dňa doručenia a slúži pre ďalšie konania podľa 
stavebného zákona a cestného zákona, ktoré v prípade zmeny projektovej dokumentácie je 
možné zmeniť alebo doplniť. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava 15, 

 

Stanovisko č. 30891/2019/IDP/86305 zo dňa 21.10.2019 

V nadväznosti na Váš list č. 2715/2019/UK-ozn/Sl zo dňa 07. 10. 2019, ktorým ste požiadali 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR") o stanovisko  

k oznámeniu o začatí územného konania a ústneho pojednávania k návrhu líniovej stavby 

„Cyklistický chodník Krompachy Kolinovce Spišské Vlachy" , Vám podľa zákona  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov zasielame stanovisko za oblasť dopravy. 

Cieľom uvedenej aktivity je začatie územného konania pre líniovú stavbu „Cyklistický 

chodník Krompachy - Kolinovce - Spišské Vlachy". 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená aktivita je v súlade s uznesením vlády SR Č. 223/2013  

o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, MDV SR nemá k nej 

pripomienky. 

 

NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 

 

Stanovisko č. 330-2019/1-7087 zo dňa 17.10.2019 

          Podľa  Vami   zaslaných   podkladov  sa   vo  vyznačenom  záujmovom   území  nachádzajú   

telekomunikačné   siete a zariadenia v správe NASES. 

Pri realizácii stavby musia byt dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany 

existujúcich sietí (podľa úst. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete  

a zariadení , napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 

poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný 

rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.). 

Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011  

Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby 

musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným 

zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich  sietí  

v správe NASES. 

3. V zmysle § 66 ods.  7 zákona č.  351/2011  Z. z.  sa do projektu stavby musí zakresliť 

priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát.  Poskytnutie 

dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy 

existujúcich sietí v teréne. 

4. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy 

zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom 

správcu siete: Ivan Novotný , ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529. 

5. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli 

oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, 

aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou  

a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.  hĺbiace stroje) v ochrannom 

pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný 

ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od 

vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm. 
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6. Akékoľvek  poškodenie  zariadení v správe  NASES  je  nutné  bezodkladne  oznámiť 

správcovi  na telefónne číslo +421 232 760 799. 

7. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES   je žiadateľ povinný oznámiť 

skutočnosť na telefónnom   čísle  +421 232 7SO 799  a zabezpečiť  spätný   zásyp  v čo   

najkratšej   možnej   dobe a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté 

zariadenia do pôvodného stavu).  

8. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania 

zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES, 

9. V zmysle  ustanovenia §66 ods.  10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky 

existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu  so správcom  siete (NASES).   

Náklady   spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je 

možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia 

je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu 

správcovi siete. 

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. i.  o elektronických komunikáciách v platom znení. 

Toto vyjadrenie je platné l  rok a len pre účel, pre ktorý mu  bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

agentúry  NASES. V prípade, že stavebné práce sa  budú  realizovať neskôr ako l  rok odo  dňa 

vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie. 

V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES. 

Odôvodnenie:    

            Združenie miest a obce CYKLO - HORNÁD , Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

podalo dňa 07.10.2019 Obci Slovinky ako určenému stavebnému úradu žiadosť na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklisticky chodník Krompachy-Kolinovce-Spišské Vlachy" na 

pozemkoch registra C KN č. 1162, 680, 373 a E KN č. 92450/2, 90714, 90694 - 90698, 90680  

v k. ú. mesta Krompachy, na pozemkoch C KN č. 464, 344, 342/1, 469, 464/1, 441, 442, 443, 444 

v k. ú. obce Kolinovce a na pozemkoch C KN č. 7855/2, 7855/12, 7756, 5508/1,  7754/1 v k. ú. 

mesta Spišské Vlachy. 

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania oznámením  

verejnou vyhláškou č. 2715/2019/UK-ozn/Sl zo dňa 07.10.2019 

Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 23.10.2019. 

            Obec Slovinky ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50 /1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh 

podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej 

správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania, zapracoval ich do podmienok 

rozhodnutia a vydal toto rozhodnutie.  

Stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti  

o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

Poučenie:  Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec 

Slovinky, stavebný úrad.  

                       Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

príslušným súdom.    
 
    

 

                Gabriela Kopnická 

                   starostka obce 
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Príloha: 

Situácie umiestnenia stavby 

Rozhodnutie sa doručí: 

Účastníkom konania:  verejnou vyhláškou 

 

1. Zduženie obcí CYKLO – HORNÁD, Námestie Slobody 115/1, 053 42 Krompachy 

2. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

3. Mesto Krompachy, MsÚ odd. OVŽPaTS, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

4. Obec Kolinovce, Kolinovce č. 129, 053 42 Krompachy 

5. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

6. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor majetkový, Nám. Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11 

8. Železnice Slovenskej republiky, a.s., Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

9. KDS projekt s.r.o., Pávia 7, 080 01 Prešov 

10. Eurobus, Staničné námestie 9, 042 04 Košice 

11. Ministerstvo dopravy, Námestie slobody 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava 
 

Na vedomie: 

1. Úrad KSK, odbor majetkový, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

2. Úrad KSK, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

3. Úrad KsK, Správa ciest KSK, Správa a údržba, Tepličská cesta 9, 052 01 Sp. Nová Ves 

4. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves 

5. Okresný úrad, Odbor star.  o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

6. Okresný úrad SNV,  odbor poz. a lesný, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves 

7. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves 

8. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

9. PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

10. Východoslovenská  distribučná a.s., Mlynská 31,  Košice 

11. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  26 

12. Antik Telecom a.s, Čardského 10, 040 01 Košice 

13. netiQ s.r.o., Olšavka 40, 053 61 Spišské Vlachy 

14. Kromsat s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy 

15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava 

16. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 

17. Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

18. ŽSR  GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

19. ŽSR, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice 

20. ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice 

21. ŽSR, OR Košice, sek. elektrot. a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice 

22. ŽSR, OR Košice, sek. Oznamovacej a zab. techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice 

 


