
Obec  S o ľ

Číslo: SP- 123/1924/2022 - Vo                                  Vranov n.T. 11.1.2023

Vec:                                                                                                                            
Obec Soľ, Soľ 161, 094 35
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na  stavbu: Výstavba nájomných bytov v 
obci Soľ - Lokalita L6 , SO 02 - Prístupová komunikácia, SO 03 - Odstavná 
plocha v k.ú. Soľ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                   S T A V E B N É   P O V O L E N I E

 Obec Soľ - ako  stavebník, podala  dňa 17.8.2020 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na  stavbu :  Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - Lokalita L6 , SO 
02 - Prístupová komunikácia, SO 03 - Odstavná plocha na parcelách stavu C č.  
1287/6, 9, 28,29,30,45,48,49,50,51,56,6, 66, 69, 70,71,72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 
85, 86, 87, 88, 89, 1272/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47, 
1271/5, 106, 107,109, 111, 112, 114,115, 126,127,128,129,130,131,1285/26,27,46, 
parcelách stavu E č. 1973/1, 1420/21, 1327/303, 1327/103 v k.ú. Soľ.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 1.7.2022 s číslom 158/988/2022-
Vo.  

Obec Soľ  ako stavebný úrad príslušný  podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ďalej len stavebný 
zákon, podľa§ 3a  ods.3  zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
nesk. predpisov (cestný zákon), prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka 
Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 na stavbu: Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - 
Lokalita L6 , SO 02 - Prístupová komunikácia, SO 03 - Odstavná plocha v k.ú. 
Soľ.
Po preskúmaní žiadosti podľa § 16 cestného zákona a § 61 a § 62 stavebného zákona  
a § 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto :

Stavebníkovi : Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 
vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e

zrealizovať stavbu: Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - Lokalita L6 , SO 02 - 
Prístupová komunikácia, SO 03 - Odstavná plocha na parcelách stavu C č.  
1287/6, 9, 28,29,30,45,48,49,50,51,56,6, 66, 69, 70,71,72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 
85, 86, 87, 88, 89, 1272/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47, 
1271/5, 106, 107,109, 111, 112, 114,115, 126,127,128,129,130,131,1285/26,27,46, 
parcelách stavu E č. 1973/1, 1420/21, 1327/303, 1327/103 v k.ú. Soľ evidované na 



LV č. 859 vo vlastníctve Obec Soľ, parcely č. stavu C č. 1271/6,126, 1272/29, 
1287/28,79 evidované na LV č. 1776 na meno Obec Soľ, parcela stavu C č. 1287/50 
na LV č. 1856 na meno Obec Soľ, parcela stavu C č. 1287/66 na LV č. 1852 na meno 
Obec Soľ, parcela stavu E č. 1973/1 na LV č. 885 na meno Obec Soľ, parcely stavu E 
č. 1327/103,303 na LV č. 891 na meno Obec Soľ, parcela stavu E č. 1420/21 v k.ú. 
Soľ na LV č. 1845 na meno Obec Soľ.  

Objektová skladba:
SO 02 - Prístupová komunikácia
SO 03 - Odstavné plochy
SO 02 - Prístupová komunikácia 
Navrhnutá komunikácia je vedená ako MOK so šírkou 5,50 m. Zastavaná plocha je 
810,0 m2. Dĺžka komunikácie je 143 m. Ohraničené cestnými obrubníkmi. 

Skladba komunikácie je - asfaltoltobetón 50 mm

                                          asfaltoltobetón 50 mm

                                          štrkodrva 300 mm  

SO 03 - Odstavné plochy
Navrhnuté odstavné plochy budú ohraničené cestnými obrubníkmi. Šírka je 5,50 m 
dĺžka bude 89,25 m. Zastavaná plocha bude 491,0 m2. 

Skladba odst. plôch je -  štrkodrva 300 mm

Projekt stavby  vypracoval projektant :

-  Ing. Peter Vasil - aut.stavebný inžinier, č.sp. 4689*SP*I1

           Pre  uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto  záväzné podmienky :

l. Stavba – Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - Lokalita L6 , SO 02 - Prístupová 
komunikácia, SO 03 - Odstavná plocha na parcelách stavu C č.  1287/6, 9, 
28,29,30,45,48,49,50,51,56,6, 66, 69, 70,71,72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 
1272/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47, 1271/5, 106, 107,109, 111, 
112, 114,115, 126,127,128,129,130,131,1285/26,27,46, parcelách stavu E č. 1973/1, 
1420/21, 1327/303, 1327/103 v k.ú. Soľ.    – podľa situácie osadenia stavby výkresy č. 1. 
ktorá tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad.  Prípadné 
zmeny stavby nesmú sa uskutočniť bez súhlasu  príslušného stavebného úradu.                                                          

2. V zmysle § 75 stavebného zákona stavebník pred začatím  stavby zabezpečí vytýčenie  
priestorovej polohy stavby v súlade s dokumentáciou  stavby oprávneným geodetom. 

3. Spôsob realizácie stavby :Stavba bude uskutočnená  dodávateľským spôsobom, dodávateľ  
bude vybraný vo výberovom konaní. V lehote  do 15  dní po ukončení výberového konania  
na  dodávateľa  stavby, stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu názov a  
adresu  vybraného dodávateľa stavby a predložiť  kópiu jeho oprávnenia na výkon stavebných 
a  montážnych prác. Vybraný dodávateľ stavby je  povinný zabezpečiť  výkon činnosti   
stavbyvedúceho  odborne spôsobilou osobou .                                                                                                        

4. Prístup na  stavenisko    je  zo štátnej cesty I/18 a miestnych komunikácií v obci Soľ. 
Stavebník je  povinný dbať   na to,  aby  pri výjazde  zo  staveniska  nedochádzalo 
k znečisťovaniu štátnej cesty a miestnych komunikácií.



5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia  §§ 48- 53 stavebného zákona , 
t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie  stavieb  a vyhl.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. Pred začatím stavby  je stavebník povinný na vlastné náklady zabezpečiť polohové 
a výškové vyznačenie podzemných vedení, prostredníctvom ich správcov a dbať na ich 
ochranu

7. Vyjadrenia dotknutých orgánov: 

7a. Okresný úrad Ochrany ŽP, odpadové hospodárstvo Vranov n.T.

 s odpadmi , ktoré vzniknú počas realizácie stavby , sa bude nakladať v zmysle platnej 
regulatívy 

 odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu 
odpadov, zabezopečiť ich pred znehodnotením , odcudzením a nežiadúcim únikom

 využiteľný odpad bude odovzdaný a zhodnotený do povolených zariadení na 
zneškodňovanie odpadov (činnosť R1-R13)

 nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na 
zneškodňovanie odpadovo (činnosť D1-D15)

 zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným 
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom

 zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy

 odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi 

 pôvodca odpadov  bude sa viesť evidencia o produkovaných odpadoch a pôvodca 
podá tunajšiemu úradu hlásenie v zmysle vyhlášky MŽP SR 366/2015 Z.z.

 ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a 
uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov

 zhromažďovať odpad najdlhšie 1 rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie 3 roky po 
zhodnotení 

 o odovzadaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi musí mať pôvodca odpadov dokladov

 s komunálnymi odpadmi nakladať v zmysle VZN obce Soľ

 najneskôr na kolaudačnom konaní bude investor dokladovať, ako bolo naložené 
s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby.

7b. Okresný úrad Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska 
ochrany vodných pomerov je stavba možná za dodržania podmienok:

 Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 vodného zákona sú SO 04, SO 05 vodnou stavbou , 
ktorá podlieha vydaniu vodoprávneho povolenia  špeciálnym stavebným úradom - v 
danom prípade tunajší Okresný úrad ochrany ŽP, štátna vodná správa

 K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia je potrebné doložiť právoplatné 
rozhodnutie o umiestnení stavby a príslušné doklady v zmysle vyhl. č. 453/2000 Z.z. 
Nevyhnutným podkladom k žiadosti je preukázanie vlastníckych alebo iných práv k 
pozemkom  

 V ďalšom stupni PD žiadame rozčleniť objekty , na objekty povoľované špeciálnym 
úradom a objekty povoľované všeobecným stavebným úradom.



 uzatvoriť písomnú zmluvu s vlastníkom resp. prevádzkovateľom prevádzkovo 
súvisiacej verejnej kanalizácie ( v zmysle § 16 zák. 442/2002 o verejných 
vodovodoch a ver. kanalizáciách ,

 počas realizácie stavby činnosťou neohroziť ani nezhoršiť kvalitu podzemných vôd, 
nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území, nepoškodiť 
jestvujúce vodné stavby,

 pri výstavbe a prevádzke požadujeme dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie 
prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa §39 
vodného zákona

7c. Okresný úrad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ŽP ako orgán ochrany ovzdušia:

 V prípade, že údaje o znečisťovaní ovzdušia budú dosahovať prahovú hodnotu 
zaradenia medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle prílohy vyhl. č. 
410/2012 Z.z. je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu na povolenie 
stredného zdroja znečistenia ovzdušia v zmysle zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

 Ak celkový inštalovaný tepelný príkon technologických zariadení na vykurovanie 
nebude dosahovať prahovú hodnotu zaradenia medzi stredné zdroje znečistenia 
ovzdušia , bude zdroj považovaný za malý a súhlas v zmysle zák. č. 137/2010 H.z. je 
v kompetencii obce, na území ktorej sa stavba realizuje.         

7d) Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody  
okresný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky za 
predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

• Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín 
(stromov a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 
ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s § 47 ods. 4 
zákona č. 543/2002 Z.z..

• Pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlôín a 
žibvočíchov , v zmyle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajinya použiť v 
zmysle § 4 ods. 4 zákona také technické riešenia , ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

• Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu k chráneným druhom 
rastlín a živočíchov , vrátane ich biotopov podľa § 34 až §38 zákona, výnimky z 
podmienok vydáva ministerstvo.

• Počas prác bude zabezopečené , aby nedochádzaklo k vzniku skládok odpadu, 
prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom vbezodkladne 
zlikvidované.

7e) Okresný úrad Vranov n.T., odbor pozemkový a lesný

 Po preštudovaní dokladov správny orgán považuje za potrebné uviesť , že pri 
realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na dlhší čas ako 
1 rok, je pred realizáciou stavby potrebné rešpektovať § 12 a §17 zák. č. 220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V prípade, že dôjde k záberu 
poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok, je potrebné pred začatím 
výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18/ zákona a 
požiadať správny orgán o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok.

7f. Krajský pamiatkový úrad Prešov

 Stavebník zabezpečí začatie zemných prác za účasti zástupcu KPÚ Prešov, ktorý 
vyhodnotí prípadnú prítomnosť archeologických nálezov



 V prípade odkrytia nepredvídaných archeologických nálezov, stavebník zabezpečí 
záchranu a dokumentáciu týchto nálezov  prostredníctvom právnickej osoby 
oprávnenej vykonávať archeologický výskum

 Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní KPÚ Prešov 

8. Termín ukončenia stavby:     31.12.2027

      Náklad stavby                 :    29.385,74 Eur

9. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej  kolaudáciu. K  žiadosti o 
kolaudáciu stavby je potrebné mimo iných dokladov priložiť  geometrický plán 
porealizačného zamerania stavby a  doklad o vytýčení  stavby. Stavbu je možné začať až po 
nadobudnutí právoplatnosti tohoto  stavebného povolenia. V zmysle § 67 stav. zákona 
stavebné  povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude zahájená v lehote  do 2 rokov, odo 
dňa právoplatnosti stavebného povolenia.
V rámci stavebného konania účastníci konania neuplatnili námietky k uskutočneniu  
stavby, preto v tomto rozhodnutí sa  vylučuje časť rozhodnutie  o námietkach 
účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e:
    Obec Soľ - ako  stavebník, podala  dňa 17.8.2020 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na  stavbu :  Výstavba nájomných bytov v obci Soľ - Lokalita L6 , SO 02 - 
Prístupová komunikácia, SO 03 - Odstavná plocha na parcelách stavu C č.  1287/6, 9, 
28,29,30,45,48,49,50,51,56,6, 66, 69, 70,71,72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 
88, 89, 1272/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47, 1271/5, 106, 
107,109, 111, 112, 114,115, 126,127,128,129,130,131,1285/26,27,46, parcelách stavu 
E č. 1973/1, 1420/21, 1327/303, 1327/103 v k.ú. Soľ. Rozhodnutie o umiestnení 
stavby bolo vydané dňa 1.7.2022 s číslom 158/988/2022-Vo.  

Stavebný úrad posúdil stavbu z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného 
zákona a zistil, že  uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani 
neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov  konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 48 až 50   stavebného zákona a   
je v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, 
ktoré by bránili povoleniu stavby. Po podrobnom preskúmaní predloženej 
dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov stavebného konania stavebný úrad 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e :
 Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia Obci Soľ. Toto rozhodnutie 
je po vyčerpaní opravných prostriedkov v správnom konaní preskúmateľné súdom.

                                                                        Ing. Jozef   B e r t a                                                                
                                                                              starosta obce



doručí sa :

 Obec Soľ,  094 35 Soľ

 Ing. Peter Vasil, Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n.T.

 ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

prílohy pre stavebníka: 1 x projekt stavby overený v stavebnom konaní


