OBEC Batizovce
-STAVEBNÝ ÚRADŠtúrova 29/2, 059 35 Batizovce
C.j.: Bt/336/2022

Batizovce 25.07.2022

MAJORIS Development, s.r.o.
Osloboditeľov 365/76, 059 35 Batizovce

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Navrhovateľ: MAJORIS Development, s.r.o., Osloboditeľov 365/76, 059 35 Batizovce podal
dňa 19.05.2022 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
,,IBV Lesná, Batizovce“ na pozemku parc.č. KN C 10455, 10456, 10459/1-7, 10460, 10461, 5249
v katastrálnom území Batizovce.
Obec Batizovce, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom
znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi
konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa
§ 37 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho
vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

,, IBV Lesná, Batizovce“ na pozemku parc.č. KN C 10455, 10456, 10459/1-7, 10460, 10461, 5249
v katastrálnom území
Batizovce
tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:
MAJORIS Development, s.r.o., Osloboditeľov 365/76, 059 35 Batizovce.
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, arkáda Poprad, Levočská 866, 058 01 Poprad,
autorizovaný architekt, reg.č. 0561 AA.
Popis stavby:
SO 01-07 Rodinné domy 1-7: Na riešených pozemkoch sú navrhnuté samostatne stojace rodinné
domy, ktoré budú prízemné, nepodpivničené, prestrešené sedlovými alebo valbovými strechami
s možnosťou obytného podkrovia. Domy budú osadené cca 7,00 m uličná čiara a cca 3,00 m od
východnej hranice pozemku, pričom medzi dvomi susednými rodinnými domami musí byť
vzdialenosť min. 7,00 m. Rodinné domy budú prístupné novovybudovanou obslužnou komunikáciou
a napojené budú na všetky dostupné inžinierske siete. Oplotenie pozemkov RD bude riešené do max.
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výšky 1,80 m. Koeficient zastavania: max. 0,25. Max. výška stavby - v zmysle stanoviska
Dopravného úradu Bratislava pod číslom 12688/2022/ROP-003-P/20493 zo dňa 09.05.2022
SO 08.1
Komunikácie a spevnené plochy: Objekt rieši vybudovanie miestnej komunikácie
a komunikácií pre chodcov v rámci predmetnej stavby. Navrhovaná miestna komunikácia kategórie
MO 6,5/40 funkčnej triedy C3 sa navrhuje s napojením na cestu III/3064 rozšírením existujúceho
vjazdu a rozšírením existujúcej komunikácie o 1,50 m v celkovej dĺžke 101,50 m. Napojenie miestnej
komunikácie (asfaltobetón) na cestu č. III/3064 (asfaltobetón) bude pozostávať z preplátovania
konštrukčných vrstiev navrhovanej komunikácie s existujúcou vozovkou a s rozšírením existujúceho
vjazdu. Súčasťou objektu SO 08.1 je aj realizácia spevnenej plochy dopravne napojenej na navrhovanú
MK v šírke 3,0 m, ktorá bude slúžiť pre príjazd vozidiel k trom rodinným domom a tento príjazd bude
zároveň slúžiť aj ako otočisko pre vozidlá v danom území. Navrhovaná spevnená plocha, komunikácia
kategórie MO 6,5/40 sa navrhuje z asfaltobetónu a komunikácie pre chodcov z betónovej zámkovej
dlažby. Medzi vozidlovou komunikáciou a komunikáciou pre chodcov sa osadí cestný obrubník
vyvýšený. Komunikácie pre peších budú v styku so zeleňou lemované parkovým obrubníkom.
Zrážkové vody zo spevnených plôch budú odvádzané navrhovaným pozdĺžnym a priečnym sklonom
do zelených plôch územia, čiže mimo telesa cesty III/3064.
SO 08.2
Rozšírenie existujúceho vjazdu na cestu III/3064: Objekt rieši realizáciu rozšírenia
existujúceho vjazdu s napojením na cestu III/3064 (asfaltobetón) a to preplátovaním konštrukčných
vrstiev navrhovanej komunikácie (asfaltobetón) s existujúcou vozovkou (asfaltobetón) v dĺžke cca
23,50 m. V mieste napojenia navrhovanej komunikácie na cestu III/3064, kde sa nachádza existujúca
odvodňovacia priekopa sa osadí betónový priepust DN 600 s čelami.
SO 09.1
Rozšírenie verejného vodovodu: Potrebu pitnej vody na predmetnú stavbu zabezpečí
novonavrhnutý vodovod, ktorý je navrhnutý z dvojvrstvových HD-PE SafeTech RC SDR 17 0
110x6,6 PN 10 v celkovej dĺžke cca 148,00 m. Vodovod bude uložený v min. hĺbke 1,5 m pod
upraveným terénom. Bod napojenia na verejný vodovod bude v križovatke. Za bodom napojenia na
verejný vodovod bude osadený uzáver so zemnou súpravou DN 100.
SO 09.2
Vodovodné prípojky: K jednotlivým stavebným pozemkom budú privedené vodovodné
prípojky. Vodovodné prípojky sú navrhnuté z HDPE rúr tlakových PE 100/PN10 0 32x1,9mm.
SO 10.1 Splašková kanalizácia: Splašková kanalizácia rieši gravitačné odvedenie splaškových vôd
z predmetnej stavby do existujúcej obecnej kanalizácie DN 300. V bode napojenia bude zriadená nová
kanalizačná šachta. Splaškovú kanalizáciu bude tvoriť jedna kanalizačná vetva ,,S1“, ktorá je
navrhnutá PVCU-KGEM 300/5 SN8 KOM+ rúr kanalizačných hrdlových plnostenných, v celkovej
dĺžke cca 149,20 m.
SO 10.2
Prípojky splaškovej kanalizácie: K jednotlivým stavebným pozemkom budú privedené
kanalizačné prípojky splaškové. Zrážkové vody zo striech jednotlivých objektov budú zachytené na
každom pozemku samostatne pomocou vsakovania, alebo podzemných dažďových nádrží.
Kanalizačné prípojky splaškové sú navrhnuté z PVC KGEM rúr kanalizačných, hrdlových DN 150.
SO 11.1
Rozšírenie distribučných NN rozvodov: NN rozvody pre IBV Lesná Batizovce 7
rodinných domov - pre danú IBV sa zrealizujú nové NN rozvody. Nová NN sieť sa vybuduje
z nového preloženého stĺpa vzdušnej NN siete. Na nový preložený stĺp sa umiestni rozpojovacia skriňa
VRI I, ktorá sa napojí zo vzdušného NN vedenia vodičmi 3xAYY-0 1x120 + 1xAYY-J 1x120 mm2.
Zo skrine VRI I s istením 100A gG sa vyvedie kábel NAYY-J 4x150mm2, ktorý bude prechádzať
rozpojovacími skriňami SR. Rozpojovacie skrine sa umiestnia na hraniciach verejného pozemku
a pozemku rodinného domu v zelenom páse. Zo skríň SR sa napoja jednotlivé rodinné domy.
SO 11.2
Napojenie elektrických odberných miest: Napojenie pozemkov z elektromerových
rozvodníc RE-x z elektromerových rozvodníc RE1.0-x sa jednotliví odberatelia napoja káblami
CYKY-J 4x10mm2. Káble sa ukončia priamo v rozvodniciach jednotlivých RD.
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SO 11.3
Prekládka existujúceho stĺpu NN: Projekt rieši prekládku jestvujúceho stĺpa vzdušnej
NN siete na ulici Osloboditeľov v Batizovciach z dôvodu výstavby IBV a s tým súvisiacej prístupovej
komunikácie pre danú IBV. Stĺp sa demontuje a umiestni sa mimo križovatky, resp. cca 0,5 m od
okraja prístupovej komunikácie.
SO 12
Verejné osvetlenie: Rozvod sa urobí v káblovej ryhe a svietidlá verejného osvetlenia sa
umiestnia na stĺpy verejného osvetlenia.
SO 13
Telekomunikačné rozvody: Rozvod sa urobí optickými káblami. Pre optický rozvod sa
urobí uloženie rúrok HDPE 40. Napojenie jednotlivých RD sa urobí optickým káblom. Rozvody sa
ukončia na hraniciach pozemkov v účastníckych rozvádzačoch typu RSS.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v súlade s priloženou situáciou umiestnenia stavby, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná oprávnenými osobami
v zmysle ust. § 45 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi.
3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná v súlade s ust. § 47
stavebného zákona, v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi a v súlade s
ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude vypracovaná so všetkými
náležitosťami podľa ust. § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Pri spracovaní projektu stavby je navrhovateľ a spracovateľ projektu stavby povinný
rešpektovať vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané podľa
osobitných predpisov:
- PVS a.s. Poprad pod číslom 1046/2022/722/IS/16 zo dňa 29.04.2022
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice pod číslom CS SVP OZ KE 2716/2022/3
zo dňa 12.05.2022
- VSD a.s. Košice pod číslom 11012/2022 zo dňa 01.06.2022 a pod číslom 10310/2022 zo
dňa 23.05.2022
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny
pod číslom OU-PP-OSZP-2022/011362-002 zo dňa 05.05.2022
- OR HaZz Poprad pod číslom 0RHZ-PP1-2022/000701-002 zo dňa 25.04.2022
- T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 2222000180 zo dňa 27.04.2022
- Dopravný úrad, Bratislava pod číslom 12688/2022/ROP-003-P/20493 zo dňa 09.05.2022
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo
pod číslom OU-PP-OSZP-2022/010919-002 zo dňa 29.04.2022
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa pod
číslom OU-PP-OSZP-2022/009811-002 zo dňa 12.04.2022
- Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov pod číslom 201/22/Tbe zo dňa 11.04.2022
- SPP - Distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/NS/0268/2022/Hy zo dňa 11.04.2022
- PVPS a.s. Poprad pod číslom 9059/2022-V4, 12190/22 zo dňa 03.05.2022
- Správa a údržba ciest PSK pod číslom SÚCPSK-PP/615/2022-02 zo dňa 02.06.2022
- Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OUPP-OCDPK-2022/009950-02 zo dňa 06.05.2022
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Podľa ustanovenia § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: bez podaných námietok.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ: MAJORIS Development, s.r.o., Osloboditeľov 365/76, 059 35 Batizovce podal
dňa 19.05.2022 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
,,IBV Lesná, Batizovce“ na pozemku parc.č. KN C 10455, 10456, 10459/1-7, 10460, 10461, 5249
v katastrálnom území Batizovce. K žiadosti bolo doložené 2 x projektová dokumentácia, stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.
Obec Batizovce stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil dňa
20.06.2022 začatie územného konania o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy, a v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania, pričom určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania podať námietky a pripomienky.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zvlášť rozsiahlu stavbu, stavebný úrad v zmysle ust. § 36 ods. 4
stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Zároveň upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V zmysle ust. § 142h písm. b) stavebného zákona, správny orgán predĺžil lehotu pre vydanie
rozhodnutia v danej veci na 90 dní.
K návrhu bola doložená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola prerokovaná s
dotknutými orgánmi štátnej správy. Ich stanoviská boli kladné, a neboli protichodné.
Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v územnom konaní prináleží právo postavenia
dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do stanoveného
termínu sa k umiestneniu stavby nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia (§ 36 ods.3 stavebného zákona). Stanoviská predložené k dokumentácii
pre územné rozhodnutie, v územnom konaní boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o
umiestnení predmetnej stavby.
Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu.
Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom obce Batizovce vrátane čiastkových zmien
(Zmena a doplnok č. 10).
Rozhodnutím o umiestnení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, či
ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak,
ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obec
Batizovce, Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).

starosta obce
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Batizovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým,
v miestnom rozhlase, na internete alebo na dočasnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka.

Vyvesené dňa: 25.07.2022

Zvesené dňa:

\

vápečiatka a podpis

pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:
1. účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámi sa
verejnou vyhláškou
Na vedomie :
1. MAJORIS Development, s.r.o., Osloboditeľov 365/76, 059 35 Batizovce
2. Správa a údržba ciest PSK, Kukučínova 20, 058 01 Poprad
3. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
Poprad
9. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
10. Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána Pavla
II. 16, Poprad
11. OR PZ ODI v Poprade, Alžbetina 714/5, Poprad
12. OR HaZz Poprad, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
13. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad
14. SPP - Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
15. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18. P.O.BOX D-30, Košice
17. Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
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