
Obec Kolibabovce 
Kolibabovce 49,072 61 Porúbka 

Spoločný  obecný úrad Sobrance  
 

Č.j.:   78/2019 - 2019/172                                                                           Kolibabovce 25.09.2019 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obec Kolibabovce, starostka obce ako   príslušný  správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 

27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, 

rozhodol podľa § 3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon), v znení zmien a doplnení a podľa § 66 a násl., § 117 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, a 

podľa §10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a násl. zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, vo veci žiadosti 

o stavebné povolenie takto: 

 

 

navrhovateľovi     Obci  Kolibabovce  
 

 

   p o v o ľ u j  e  
 

 

 

uskutočnenie stavby: „Výstavba  spoločných  zariadení  pozemkových úprav v obci 

Kolibabovce“  na pozemku p. č. P1 501, Pp 502, Pp 503, Pp 504, LV 867, katastrálne územie  

Kolibabovce. 
 

Ide o cestný objekt, ktorý je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorý zabezpečuje určité 

funkcie pri jeho využívaní. 

 

Spoločné zariadenia a opatrenia naprojektované v rámci Projektu pozemkových úprav 

v katastrálnom území Kolibabovce, definované podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona č 330/1991 

Zb. O pozemkových úpravách usporiadaní pozemkov vlastníctva, obvodných pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, 

t.j. Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby. Cesta 

smerujúca západne od zastavaného územia obce s celkovou dĺžkou 1,400 km, ktorá 

zabezpečuje cestné prepojenie susednej obce Orechová s riešeným územím.  

Ostatné cesty boli navrhované ako vedľajšie prístupové poľne cesty jednopruhové obojsmerné 

spevnené. Spolu je navrhnutých 1 224 km vedľajších spevnených ciest. Cesty  sú  navrhnuté 

s asfaltovým povrchom. 



Členenie stavy: 

Poľné cesty „ P1 / hlavná kat. P4/30 /, 

                       Pp1,Pp2,Pp3 /príst. kat. Pp4/30/ 

 

Stavba sa povoľuje za týchto podmienok: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným konaním, 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval: Drahoslava 

Dankaninova, Petrovce nad Laborcom 84,071 01 

2. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                              

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Spôsob uskutočnenia stavby bude dodávateľsky – dodávateľ: EU - Group a.s., Nebielkova 1, 

841 05 Bratislava 

5. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať – EC EDMA s.r.o, Matice 

slovenskej 903, 091 01 Stropkov 

6. Stavba bude dokončená  do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

7. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d stavebného zákona, upravujúce požiadavky na 

uskutočňovanie stavby. 

8. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43i ods. 3 stavebného zákona. 

9. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods. 3 písm. h stavebného 

zákona. 

10. Na uskutočňovanie možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 

vhodné na použitie v stavbe na zmýšľaný účel v zmysle § 43f stavebného zákona. 

11. Pred začatím zemných prác  požiadať správcov inžinierskych sieti  o vytýčenie a vyznačenie 

inžinierskych sietí na povrchu terénu. 

12. Po ukončení stavby stavebník požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia                   

so schváleným projektom a príslušnými dokladmi. 

13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu nasledovne: 

      „Stavba povolená“ s uvedením názvu stavby, meno stavebníka, kto bude stavbu 

uskutočňovať, kto pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou zodpovedá za odborné vedenie 

a uskutočňovanie stavby alebo za odborný dozor, ktorý orgán stavbu povolil, kedy a pod 

akým číslom. 

14. Pri realizácii stavby je investor  povinný dodržať podmienky  uvedené  v stanoviskách 

pripojených  k žiadosti o stavebné povolenie. 

15. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie 

povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí. 

 

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

 

 

Obec Kolibabovce  podala dňa 30.08.2019 žiadosť o stavebné povolenie na  stavbu s názvom   

„Výstavba  spoločných  zariadení  pozemkových úprav v obci Kolibabovce“  na pozemku 

parcela  č.P1 501, Pp 502, Pp 503, Pp 504, LV 867, katastrálne územie  Kolibabovce. 

 



K žiadosti o stavebné povolenie boli pripojené: 
- projektová dokumentácia  - 2 x 

- doklady,  ktorými  sa  preukazuje  vlastnícke  alebo  iné  právo k pozemku , LV č.867 

- stanovisko OU Michalovce odbor cestnej dopravy a PK , Nám. Slobody 1 ,071 01 Michalovce, č. OU-

MI-OCDPK-2019/014871-02 zo dňa 20.09.2019, 

- stanovisko OU Michalovce odbor cestnej dopravy a PK , Nám. Slobody 1 ,071 01 Michalovce, č. OU-

MI-OCDPK-2019/014879-02 zo dňa 20.09.2019 /vynimka zo zákazu činnosti v OP/, 

- rozhodnutie OU Michalovce odbor cestnej dopravy a PK , Nám. Slobody 1 ,071 01 Michalovce, č. 

OU-MI-OCDPK-20160/014880-02 zo dňa 20.09.2019. 

- stanovisko č.ORPZ-MI-ODI1-35-128/2019 zo dňa 27.10.2019, vydané Okresným riaditeľstvom 

Policajného zboru v Michalovciach, 

- stanovisko  SSC  KSK, Námestie  Maratónu Mieru 1,042 66 Košice zo dňa 09.09.2019 č.: ITU-

2019/2134-7801 , 

- stanovisko č. 64059/2019/O  zo dňa 23.07.2019, vydané VVS a.s. , Hviezdoslavova 50, 071 01 

Michalovce,  

- stanovisko č. TD/NS/0674/2019/L8  zo dňa 26.07.2019, vydané SPP Distribúcia , Mlynské Nivy 44/b , 

825 11 Bratislava , 

- stanovisko č. 15660/2019 zo dňa 30.08.2019, vydané VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , 

- stanovisko  č. OU-SO-OSZP-2019/000467  zo dňa 08.08.2019,vydané Okresným úradom Sobrance , 

Odbor  starostlivosti o ŽP , Tyršova 12, Sobrance, 

- stanovisko č. OU-SO-OSZP-2019/000457  zo dňa 13.08.2019, vydané Okresným úradom Sobrance , 

Odbor  starostlivosti o ŽP , Tyršova 12, Sobrance, 

- stanovisko č. OU-SO-OSZP-2019/000459  zo dňa 24.07.2019, vydané Okresným úradom Sobrance , 

Odbor  starostlivosti o ŽP , Tyršova 12, Sobrance, 

- stanovisko č. ORHZ-MII -681-001/2019 zo dňa 07.08.2019 , vydané OR HaZZ , Fraňa Kráľa 21,071 

01 Michalovce , 

- stanovisko č. 6611923775  zo dňa 23.08.2019, vydané  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava  , 

- stanovisko č. CS SVP OZ KE 3745/2019/2   zo dňa 27.08.2019, vydané Slovenským 

vodohospodárskym podnikom  š.p., OZ Košice , SPL Vajanského 3, Michalovce 

- stanovisko č. OU-MI-PLO-2015/010286-006,0026212/2015 zo dňa 17.09.2015, vydané OÚ 

Michalovce,  Pozemkový a lesný odbor, ul. Sama Chalúpku 18, Michalovce. 

     

  Oznámením zo dňa 30.08.2019 tunajší spoločný stavebný úrad oznámil začatie 

stavebného konania známym účastníkom konania a verejnou vyhláškou. Miestne zisťovanie a 

ústne konanie   bolo  16.09.2019   so stretnutím o 10,00 hod na OcÚ  Kolibabovce. Účastníci 

konania  si mohli uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, 

inak k nim nebude prihliadnuté. Ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky 

Pripomienky, požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli zohľadnené 

v podmienkach tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné 

ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení 

zmien a doplnení a stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a násl., vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické 

normy. 

Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, 

stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak  sa so stavbou  nezačne do  dvoch rokov odo dňa kedy 

nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť  (§ 52 zákona čís. 71/1967 Zb.). 



 

 Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa ut. § 69 odst.2 stavebného zákona v spojení 

s ust. § 26  odst.2  správneho poriadku formou verejnej vyhlášky, vyvesením rozhodnutia  na 

úradnej tabuli obce. 

P o u č e n i e: 

 

Podľa zákona § 53 zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Kolibabovce, Kolibabovce 49,072 61.  

 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľne 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./ 

 

Prílohy : Overená dokumentácia stavby  

 
 

 

 

                                         Bc. Mária Pokrivňaková                                                                                                                                       

                                         starostka obce 

 

 

Vybavuje: Ing. Michal Dinič 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Kolibabovce, Kolibabovce 49, 072 61 Porúbka  

 

Na vedomie:  

1. Drahoslava Dankaninova, Petrovce nad Laborcom 84,071 01- projektant 

2. Správa ciest KSK, Stredisko Michalovce , Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 

3. OR PZ  Michalovce, Okresný dopravný inšpektorát , J. Hollého 46,071 01  Michalovce 

4. OÚ Sobrance, OS o ŽP , Tyršova 12,073 01  Sobrance 

5. OR HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21,071 01 Michalovce 

6. OU Michalovce Pozemkový a lesný odbor ,ul. Sama Chalúpku  18,071 01 Michalovce 

7. VVS a.s. Závod Michalovce , Hviezdoslavova 50,071 01 Michalovce  

8. SPP Distribúcia  , Mlynské Nivy 44/b ,825 11 Bratislava  

9. VSD  a.s., Mlynská 31 ,042 91 Košice  

10. Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava   

11. Slovenský vodohospodársky podnik  š.p.,  Vajanského 3, Michalovce 

 

 

 
tel. č. – 056/652 2210, e-mail : dinic.michal@sobrance.sk  



 


