Obec Ľubotice
Stavebný úrad
Hlavná 73,_____________________________________________________ 080 01 Prešov
Číslo: SÚ/11888/24682/2022 - Su
V Prešove dňa: 20.07.2022
Vec: žiadosť o dodatočné povolenie stavby: „Ľubotice - IBV lokalita medzi vodojemami“
na ulici Levočskej, stavebníka Pavla Maliňáka, so sídlom ul. Csl. Letcov 34, 080 06
Ľubotice.

Rozhodnutie
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon") preskúmal podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona v konaní
o dodatočnom povolení stavby doklady predložené žiadateľom Pavlom Maliňákom, so
sídlom ul. Csl. Letcov 34, 080 06 Ľubotice, týkajúcej sa stavby uskutočnenej bez
stavebného povolenia na pozemku par. č. KN-C 21006/20, KN-C 21006/21, KN-C 21005/32,
KN-C 21005/21, KN-C 21005/20, katastrálne územie Ľubotice.
Postupom primeraným podľa § 58 až § 66 a stavebného zákona prerokoval s dotknutými
orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné povolenie stavby
a na základe výsledkov konania rozhodol takto:
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad vydáva

dodatočné

povolenie

stavby:

„Ľubotice - IBV lokalita medzi vodojemami“, na pozemku parc.č. KN-C 21006/20, KN-C
21006/21, KN-C 21005/32, KN-C 21005/21, KN-C 21005/20, katastrálne územie Ľubotice.
stavebníkovi Pavlovi Malifiákovi, so sídlom ul. Čsl. Letcov 34, 080 06 Ľuboticea vzhľadom
k tomu, že stavba je dokončená, stavený úrad na základe § 88a ods.) 9 stavebného zákona
povoľuje jej užívanie.
Členenie stavby:
SO 01 VN prípojka 22kV
SO 02 Káblové NN rozvody
SO 03 Odberné elektrické zariadenie
SO 04 Verejné osvetlenie
PS 01 Trafostanica 22/0,4kV
Nepodstatné odchýlky skutočného prevedenia stavby od dokumentácie overenej v stavebnom
konaní sú zaznamenané v dokumentácií skutočného vyhotovenia stavby vypracovanej MJ
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projekt s.r.o. Požiarnická 23, 082 22 Šarišské Michaľany. Tieto odchýlky si nevyžadujú
zvláštne konanie.
Skutočné trasovanie podzemného NN. a VN. vedenia bolo zaznamenané na
porealizačnom geodetickom zameraní stavby vyhotoveného Ing. Pavelom Verešpejom,
Progres cad engineering s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov.

Pri kolaudačnom konaní boli zistené drobné nedostatky, ktoré nebránia kolaudácii stavby.

Odôvodnenie

Dňa 15.01.2019 podal Pavla Maliňáka, so sídlom ul. Čsl. Letcov 34, 080 06 Ľubotice,
na Mesto Prešov - stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení
stavby: „Ľubotice - IBV lokalita medzi vodojemami“, na pozemku pare.č. KN-C 21006/20,
KN-C 21006/21, KN-C 21005/32, KN-C 21005/21, KN-C 21005/20, katastrálne územie
Ľubotice.
Obec Ľubotice, stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle ustanovenia § 37, § 62, § 63
stavebného zákona pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo
dňa 11.01.2022 a bolo oznámené dňa 30.11.2021. Na tomto konaní stavebný úrad zistil, že
stavebníci zrealizovali stavbu podľa projektovej dokumentácie.
Pri kolaudačnom konaní boli zistené drobné nedostatky, ktoré nebránia kolaudácii stavby.
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené.
Stavebný úrad náležité zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, z úradnej,
starostlivo zvážil ako môže byť dotknutý verejný záujem v prípade dodatočného povolenia
uvedenej stavby. Spoľahlivo zistil stav veci pri miestnom zisťovaní pričom sa prednostne
zameral na skutočnosti, ktoré by bránili užívaniu stavby. Posúdil ako môžu byť vlastníci
susedných nehnuteľnosti dotknutý na svojich právach a oprávnených záujmoch . Stavebný
úrad v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. obstaral také podklady pre rozhodnutie,
z ktorých vyplýva, že dodatočným povolením stavby nebude dotknutý verejný záujem.
S uvedenými podkladmi boli na ústnom pojednávaní oboznámení účastníci konania.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena a) sumou vo
výške 300 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov
čís. potvrdenky 8818 zo dňa 22.04.2022.
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Pavol Maliňák, so sídlom ul.
Čsl. Letcov 34, 080 06 Ľubotice splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto
bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
V súlade s ustanovením § 69 odst. 4) stavebného zákona toto stavebné povolenie
s veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na
internete - elektronickej tabuli obce Ľubotice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Odvolanie sa podáva na Obec Ľubotice - stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Doručí sa:
Pavol Maliňák

Čsl. Letcov 34

080 06

Ľubotice
Družstevná pri Hornáde

Marta Bacherová

Sokolská 1

044 31

Jaroslav Sterančák

Ďumbierska 23

080 01

Prešov

Obec Ľubotice v.z. starostom

Čsl. Letcov 2

080 06

Ľubotice

Ing. Jakub Mikloš

Štúrová 422/11

082 22

Šarišské Michaľany

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH)

Námestie mieru 2

080 01

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OP a TK)

Prešov

Doručí sa na vedomie:

Námestie mieru 2

080 01

Okresný úrad Prešov, odbor pozemkový a lesný

Masarykova 10

080 01

Prešov

MO SR, Detašované pracovisko Východ

Komenského 39/A

040 01

Košice

MV SR Centrum podpory Prešov, OTS

Štúrová 7

080 01

Prešov

VSD, a.s

Mlynská 31

042 91

Košice

VVS, a.s. Košice, závod Prešov

Kúpeľná 3

080 01

Prešov

SPP- distribúcia a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11

Bratislava

OR HaZZ v Prešove

Požiarnička 1

080 01

Prešov

R.Ú.V.Z. Prešov

Hollého 5

080 01

Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115

080 01

Prešov

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 09

Bratislava

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

821 08

Bratislava

Condornet, s.r.o.

Kováčska 1

080 01

Prešov

UPC Broadband s.r.o.

Alvinczyho 14

040 01

Košice

Sanet

Vazovova 5

812 69

Bratislava

Presnet

Strojnícka 2076/1

080 06

Prešov

Obec Ľubotice - stavebný úrad, pre spis
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku
stavbu: „Ľubotice - IBV lokalita medzi vodojemami“, bola vyvesená na úradnej tabuli obce
Ľubotice

dňa
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku
stavbu: „Ľubotice - IBV lokalita medzi vodojemami“, bola zvesená z úradnej tabuli obce
Ľubotice
dňa.............................................

Pečiatka a podpis

