
Čsl. letcov 2, Ľubotice
č. SÚ/133/19333/2023-Se

Obec Ľubotice
____________ PSČ 080 06
V Prešove dňa: 03.03.2023

Rozhodnutie

Navrhovateľ: Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 05.08.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby: „Ľubotice, miestná komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20“
v katastrálnom území: Ľubotice 
na pozemkoch parcela číslo : líniová stavba

Pozemky pare. č., k.ú. Ľubotice - líniová stavba.

Obec Ľubotice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), 
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 

Navrhovateľ stavby je povinný ku stavebnému konaniu majetkoprávně vysporiadať všetky 
pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí 
stavebník preukázať, že má k pozemkom iné právo podľa § 139 odst.l zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení prísl. noviel / ďalej len stavebný zákon /

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Ľubotice, miestná komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20“

Stavba „Ľubotice, miestná komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20“ bude 
realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti pare. č. líniová stavba , k.ú. Ľubotice , 
ako je zakreslené v koordinačnej situácii stavby, ktorú vypracoval v mierke 1:500 František 
Ondrej, Ružová 148/59, 083 01 Sabinov.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1 .Členenie stavby na stavebné objekty:
010-00 Príprava územia
101- 00 Vetva "MK4,5"
102- 00 Úprava cesty 1/20
103- 00 Chodníky pre peších
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104-00 Cyklistické komunikácie
301-00 Oplotenie
501-00 Kanalizácia dažďová
621-00 Verejné osvetlenie
651 -00 Preložka vedenia Slovak Telekom, a.s.
652-00 Preložka vedení UPC 
701-00 Ochrana STL plynovodu

Podľa ÚPN obce Ľubotice je predmetná stavba verejnoprospešnou stavbou.

Pozemky, po ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve predovšetkým
súkromných vlastníkov. Dokumentácia pre majetkovoprávne vvsporiadanie je
súčasťou PD.

Plocha navrhovaného dopravného napojenia sa nachádza na území juhozápadnej časti katastra 
obce Ľubotice, v okolí sa nachádzajú doposiaľ nevyužívané pozemky, na severe je Bánovecký 
potok a pneuservis Nicholtrakt.

Cesta 1/20 je súčasťou cestnej siete v smere juh - sever. V prieťahu obcou Ľubotice a sídliskom 
Sekčov v Prešove je súčasťou základného komunikačného systému (ZÁKOS) mesta Prešov 
a obce Ľubotice. Je funkčnej triedy BI a kategórie MZ 21,0/70 (MZ 19,0/70) so šírkou jazdných 
pruhov 3,50 m.
Ide o komunikáciu nadregionálneho významu s celkovou dĺžkou cca 28,150 km s intenzitou 
dopravy v predmetnom úseku 23 597 voz/24 hod, v oboch smeroch podľa celoštátneho sčítania
dopravy z roku 2015.

Základný komunikačný systém (ZAKOS) mesta Prešov je navrhnutý ako radiálno-okružný 
systém, ktorý tvoria tri mestské okruhy doplnené hlavnými radiálami. Tie sú v súčasnosti tvorené 
prieťahmi ciest I. triedy 1/18 (ulicami Levočská - Duklianska - Bardejovská) a 1/68 (ulicami 
Sabinovská - Duklianska - Šafárikova - Hollého - Východná - Košická) s napojením na 
diaľnicu Dl v južnej časti mesta. Uvedené prieťahy zabezpečujú dopravné napojenie v smere 
západ - východ (cesta 1/18) a sever - juh (cesta 1/68). Cesta 1/18 je súčasne v predmetnom úseku 
zaradená do siete medzinárodných ciest E371.

Predmetom riešenia je výstavba dopravného napojenia na cestu 1/20 a výstavba miestnej 
zbernej komunikácie s napojením na miestnu komunikáciu ul. Vodárenskú, čím vznikne 
stykové napojenie s pravostranným vjazdom a pravostranným výjazdom. To bude slúžiť 
pre dopravnú obsluhu priľahlého územia nachádzajúceho sa v k.ú. Ľubotice.

Dĺžka navrhovaných komunikácií:

Vetva „MK4,5“ (obj. 101-00).................................................. 448,00 +200,70 m
Úprava cesty 1/20 (obj. 102-00)..............................................  122,00 m

Riešené územie predmetnej stavby je situované na juhozápadnom okraji katastrálneho územia 
obce Ľubotice, v priestore medzi cestou 1/20 funkčnej triedy BI a zastavanou časťou 
katastrálneho územia.
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Plocha navrhovanej investície sa nachádza na území juhozápadnej časti katastra obce Ľubotice, 
z juhu a severu je ohraničená doposiaľ nevyužívanými pozemkami, zo západu cestou 1/20.

Na základe prevedeného prieskumu súčasného stavu príslušného úseku miestnej komunikácie 
cesty 1/20 a jej dopravného priestoru stav tejto cesty hodnotíme nasledovne:

niveleta cesty je vedená v úrovni priľahlého terénu so sklonom do 3,00% ohraničená 
okolitými pozemkami
situované rozvody nadzemných a podzemných inžinierskych sietí
vozovka s upraveným povrchom - krytom v nedávnom období má šírku v uvedenej
kategórii
bez chodníkov
odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cez uličné 
vpusty do dažďovej kanalizácie 
stredný deliaci pás šírky 5,00 m

Kryt z asfaltového betónu vykazuje povrchové poruchy bežného opotrebovania, kryt vozovky 
cesty 1/20 bol v predchádzajúcom období obnovený.

A/ Podzemné vedenia:
Verejné osvetlenie 
VN a NN rozvody 
Kanalizácia dažďová 
Kanalizácia splašková 
Vodovod
STL plynovod - vytýčený 
Vedenie Slovak telekom a.s.

- Vedenie UPC

B/ Nadzemné vedenia:
Verejné osvetlenie 
VN vzdušné vedenie

Dopravno-inžinierske údaje

Cesta 1/20 - popis
Cesta 1/20 je súčasťou cestnej siete v smere juh - sever. V prieťahu obcou Ľubotice a sídliskom 
Sekčov v Prešove je súčasťou základného komunikačného systému (ZAKOS) mesta Prešov 
a obce Ľubotice. Je funkčnej triedy BI a kategórie MZ 21,5/70 (MZ 19,0/70) so šírkou jazdných 
pruhov 3,50 m.
Ide o komunikáciu nadregionálneho významu s celkovou dĺžkou cca 28,150 km s intenzitou 
dopravy v predmetnom úseku 23 597 voz/24 hod, v oboch smeroch podľa celoštátneho sčítania
dopravy z roku 2015.

Základný komunikačný systém (ZAKOS) mesta Prešov je navrhnutý ako radiálno-okružný 
systém, ktorý tvoria tri mestské okruhy doplnené hlavnými radiálami. Tie sú v súčasnosti tvorené 
prieťahmi ciest I. triedy 1/18 (ulicami Levočská - Duklianska - Bardejovská) a 1/68 (ulicami 
Sabinovská - Duklianska - Šafárikova - Hollého - Východná - Košická) s napojením na
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diaľnicu Dl v južnej časti mesta. Uvedené prieťahy zabezpečujú dopravné napojenie v smere 
západ - východ (cesta 1/18) a sever - juh (cesta 1/68). Cesta 1/18 je súčasne v predmetnom úseku 
zaradená do siete medzinárodných ciest E371.

V mieste navrhovaného napojenia areálu autoservisu na cestu 1/20 - ul. Prešovská je táto 
cesta vedená v priamej. Výškovo je trasa vedená s minimálnym pozdĺžnym sklonom.
V predmetnom úseku je cesta šťvorpruhová smerovo rozdelená s jazdnými pruhmi šírky 
3,50. Maximálna dovolená rýchlosť je 80 km/h.

Priemerný nárast intenzity dopravy medzi rokmi 2010 / 2015 je : + 18,8 %
Priemerný podiel nákladné automobilovej dopravy podľa sčítania v roku 2015 je 12,8 %.

Rozhľadové pomery

Dĺžka rozhľadu na zastavenie (Dz) vychádza z návrhovej rýchlosti a je potrebné ju zabezpečiť 
rozhľadovými pomermi v rozhľadových poliach.

Rozhľadové pomery na ceste 1/20
Požadované minimálne dĺžky rozhľadu na zastavenie Dz v metroch (na ceste 1/20):

V smere Bardejov pri 1,0% sklone je 65,0 m
V smere sídlisko Sekčov pri 1,0% sklone je 65,0 m

Existujúci rozhľad na zastavenie Dz v metroch (na ceste 1/20):
V smere Bardejov pri 1,0% sklone je viac ako 300,0 m
V smere sídlisko Sekčov pri 1,0% sklone je viac ako 300,0 m

Rozhľadové pomery pri výjazde z navrhovanej vedľajšej komunikácie
Pri výjazde z vedľajších komunikácií (vetvy križovatky) na cestu 1/20 - ul. Prešovská je zaistený 
rozhľad na ceste 1/20 s povinným zastavením všetkých vozidiel (osadenie DZ č. P2). 
Rozhľadové trojuholníky sú uvažované tak, že na hlavnej komunikácii je vynesená dĺžka 
rozhľadu zodpovedajúca dĺžke dráhy prejdenej návrhovou rýchlosťou za 10 sekúnd.

Požadované dĺžky rozhľadu na hlavnej komunikácii (na ceste 1/20):
V smere sídlisko Sekčov pre navrhovanú najvyššiu dovolenú rýchlosť 50 km/h je 
138,90 m

Poznámka:
Pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti pri vjazde a predovšetkým výjazde navrhujeme 
úpravu - zníženie najvyššej dovolenej jazdnej rýchlosti zo súčasných 80 km/h na 50 
km/h.

Záujmové územie, v ktorom sa nachádza predmetná stavba, tvorí koridor cesty 1/20. Je 
ohraničený okolitými pozemkami. Severným smerom v blízkosti stavby preteká Banovecký 
potok.

Počas výstavby bude čiastočne krátkodobo obmedzený prístup na priľahlé pozemky. Predmetná 
stavba sa nachádza na juhozápadnom okraji katastrálneho územia obce Ľubotice.
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Na inžinierske siete
V koridore cesty 1/20 a navrhovanej účelovej komunikácie a v záujmovom území sa nachádzajú 
nadzemné aj podzemné rozvody inžinierskych sieti.

Sú umiestnené a členené nasledovne:

AJ Podzemné vedenia:
Verejné osvetlenie

- VN a NN rozvody 
Kanalizácia dažďová

- Kanalizácia splašková 
Vodovod
STL plynovod - vytýčený

- Vedenie Slovak telekom a.s.
Vedenie UPC

B/ Nadzemné vedenia:
Verejné osvetlenie 
VN vzdušné vedenie

Na priľahlú cestnú sieť
Realizácia stavby má priamy vplyv na cestnú premávku na ceste 1/20. Rušenie verejnej cestnej 
premávky na spomenutých komunikáciách bude v krátkodobom rozsahu a to po jednotlivých 
úsekoch realizovaných v polovičnom profile (čiastočne uzávierka) s použitím dočasného 
dopravného značenia.

Ochranné pásma
cesta I. triedy ........................................ 50m od osi cesty
miestna komunikácia............................. 15m od osi cesty
elektrické vedenie VN a NN .................. 10m od okraja vodiča
VTL do DN 150, STL plynovod ............... 10m od osi potrubia
kanalizácia ............................................ 3m od okraja potrubia
vodovodné potrubie ............................. 2m od okraja potrubia
kábelové vedenie všetkých druhov......... Im od osi vedenia

Prehľad správcov a užívateľov
010-00 Príprava územia...............................................  bez správy
101- 00 Vetva "MK4,5".................................................  obec Ľubotice
102- 00 Úprava cesty 1/20.............................................  SSC Bratislava
103- 00 Chodníky pre peších.........................................  obec Ľubotice
104- 00 Cyklistické komunikácie..................................  obec Ľubotice
301-00 Oplotenie.......................................................... súkromný vlastník
501-00 Kanalizácia dažďová.........................................  obec Ľubotice
621-00 Verejné osvetlenie........................................... obec Ľubotice
651- 00 Preložka vedenia Slovak Telekom, a.s...........  Slovak Telekom, a.s.
652- 00 Preložka vedení UPC........................................ UPC
701-00 Ochrana STL plynovodu...................................  SPP Bratislava
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Technická časť
Charakteristika územia stavby

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne katastra obce Ľubotice. V rámci intravilánu obce je 
lokalita situovaná juhozápadne.

Záujmové územie, v ktorom sa nachádza predmetná stavba, tvorí koridor cesty 1/20. Je 
ohraničený okolitými pozemkami. Severným smerom v blízkosti stavby preteká Banovecký 
potok.
Po ploche navrhovanej lokality v súčasnosti prebiehajú hrubé terénne úpravy - navážanie zemina 
do úrovne priľahlej cesty 1/20. Predmetnú lokalitu odvodňuje Banovecký potok.

Pozemky, po ktorých je stavba navrhovaná sú vo vlastníctve predovšetkým súkromných 
vlastníkov.

Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter so sklonom do 4%.

Uskutočnenie prieskumov
Z možných prieskumov boli pre potreby tejto stavby vykonané:

- podrobná obhliadka terénu - zameraná na spresnenie rozsahu výstavby a zásahov do 
územia

Použité mapové a geodetické podklady
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby bolo územie stavby polohopisné a 
výškopisné zamerané a spracované do účelovej mapy v mierke 1:500. Meračský elaborát 
zodpovedá skutkovému stavu k dátumu 2017.
Nadzemné inžinierske siete boli zamerané na základe viditeľných znakov a zariadení v teréne. 
Podzemné inžinierske siete boli zamerané na základe ich povrchových znakov.
Pre riešenie majetkoprávnych väzieb bola použitá katastrálna mapa v mierke M 1:1000. 
Navrhovaný stav je zakreslený v celkovej situácii stavby na podklade ortofotomapy.

Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technického riešenia stavby
Navrhované dopravné napojenie (výstavba stykového napojenia a účelovej komunikácie) na 
ceste 1/20 v princípe kopíruje jestvujúci terén so zreteľom na konfiguráciu pozemku, na 
zachovanie dopravnej priepustnosti na ceste 1/20 na zlepšenie (zachovanie) ostatných 
technických podmienok (hluk, emisie a i.).
Smerové vedenie trás komunikácií pozostáva z priamych úsekov doplnenými prostými 
kružnicovým oblúkmi a oblúkmi s prechodnicami v tvare klotoidy.
Výškové vedenie všetkých komunikácií rešpektuje jestvujúci stav (niveleta cesty 1/20) 
konfigurácia terénu pozemku s dodržaním podmienky o minimálnych pozdĺžnych sklonoch 
a spôsobu odvodnenia povrchu vozovky. Priestorová poloha je teda daná vo väčšine skutkovým 
stavom - tvar pozemku ako aj samotných komunikácií.
Použitie materiálov je prerokované a odsúhlasené budúcimi správcami objektov (obec Ľubotice, 
SSC Bratislava).
Pri návrhu objektov boli volené konštrukčné prvky splňujúce nielen kvalitatívne kritéria, ale aj 
estetické požiadavky.
Obrusná vrstva vozoviek bude odfrézovaná v hrúbke 0,09 m iba na miestach napojenia novej 
vozovky - rozšírenie vozovky. V predchádzajúcom období správca vykonal súvislú obnovu
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obrusnej vrstvy v predmetnom úseku cesty 1/20. Nový kryt jestvujúcich vozoviek je 
navrhnutý z asfaltového betonu AC kvalitatívnej triedy I. Pre výstavbu nových komunikácií 
a rozšírenie jestvujúcich ciest je navrhnutá vozovka so zreteľom na vysoké dopravné zaťaženie. 
Pre potreby stavby sa využije pozemok trvalého záberu a pozemky pre zriadenie staveniska. Od 
dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti /hlučnosť, prašnosť, exhaláty, vibrácie/ na okolie miesta stavby.

Hlavné stavebné práce
Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia vrstvy vegetácie (odhumusovania 
v hrúbke 1 OOmm), výmeny (zlepšenia) podložia, zriadenie násypu a výkopu cestného telesa, 
uloženie lomového kameňa do podložia a vybudovania pláne pod vozovkou a ohumusovania 
v hrúbke 100mm.

Inžinierko-hydrogeologický prieskum nebol vykonaný. Zo skúseností z iných stavieb je 
predpoklad výskytu nevhodných zemín do násypu. Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce - 
hrubé terénne úpravy, navážanie zeminy do úrovne priľahlej cesty 1/20 je možne predpokladať 
priaznivý stav ohľadom hladiny podzemnej vody.
Pri zemných prácach súvisiacich s úpravou podložia a pri výbere vhodného násypového 
materiálu je nutné postupovať podľa doporučení inžiniersko-geologického prieskumu.

Prebytočné zeminy sa použijú v rámci stavby.

Najmenšia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na pláni pod vozovkou je D=102%PS. 
Najmenšia hodnota koeficienta kvality zhutnenia násypov je D= 95%PS. V ochranných pásmach 
podzemných inžinierskych sietí sa nesmie používať vibračný valec.

Pred samotnou realizáciu prác je potrebné stanoviť skúškou na mieste v teréne hodnotu
únosnosti podložia. Minimálna únosnosť podložia má byť 90 Mpa na úrovni upraveného
podložia.

Vozovky
Návrh a posúdenie konštrukcie vozoviek pre výstavbu nových a rozšírenie jestvujúcich 
komunikácií vychádzal zo záverov inžiniersko-hydrogeologického prieskumu a z dopravno- 
inžinierskeho prieskumu. Pri návrhu vhodnej vozovky boli zohľadnené predovšetkým tieto 
faktory : dopravné zaťaženie, podiel ťažkých nákladných vozidiel, zloženie zemín v podloží, 
prítomnosť podzemnej vody. Posúdenie konštrukcií vozoviek bolo vykonané programom 
LAYEPS.

Nakladanie s odpadmi
Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými 
prácami a prácami na stavebných objektoch.
Ich množstvá budú určené a zdokumentované v realizačnej dokumentácii v časti vvkaz výmer.

Vybúrané materiály (makadam. štrk, štrkopiesok) z existujúcich vozoviek, navrhujeme znovu
použiť na zlepšenie podložia pod navrhovanými vozovkami.

Odpady vzniknuté počas výstavby odporúčame predovšetkým zhodnotiť, alebo odovzdať na 
zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným subjektom.



-8-

Od zhotoviteľa stavby sa požaduje, aby:
na požiadanie pri odovzdaní stavby do užívania dokladoval spôsob nakladania 
s odpadmi, ktoré realizáciou stavby vznikli.
nedochádzalo k zmiešavaniu nie nebezpečného s nebezpečným stavebným odpadom 

- pre zníženie prepravných vzdialeností je potrebné zohľadniť okolité skládky odpadov

Počas realizácie a v čase užívania stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy 
na úseku odpadového hospodárstva.

Odpady zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.365/2015 Z. z. Ministerstva životného 
prostredia SR) do kategórie O (ostatné) a N (nebezpečné).
Odpad č.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategória odpadu ostatný 
vznikne pri vyprázdnení stavebných materiálov z obalov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre 
nie nebezpečný odpad
Odpad č. 170101 - Betón, z demolácie betónových obrubníkov, priekop, podkladných vrstiev. 
Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č, 170301 - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, kategória odpadu N, vznikne 
pri výstavbe technickej infraštruktúry, vybúraní jestvujúcich vozoviek. Likvidáciu odporúčame 
na skládku pre nebezpečný odpad, alebo po odstránení frézovaním na recykláciu do nových 
asfaltobetónových zmesí.
Odpad č. 170302 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Likvidáciu odporúčame na 
skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170107 - Zmesi betónu, tehál, kategória odpadu ostatný vznikne pri výstavbe
technickej infraštruktúry. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170405 - Železo a oceľ. Likvidáciu odporúčame do výkupne kovošrotu.
Odpad č. 170411 - Káble iné ako uvedené v 17 04 10. Likvidáciu odporúčame na skládku pre 
nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170504 - Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky. Likvidáciu odporúčame 
na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170506 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný 
vznikne pri výkopových prácach rýh ako vytlačená zemina, ktorá vo výkope bude nahradená 
pieskovým lôžkom a objemom potrubia. Odpad bude vyvezený na parcely v rámci 
staveniska a môže byť využitý na zásyp jestvujúcich nerovností terénu.
V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany 
zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a 
dodržania bezpečnosti pri práci.
Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby.Realizácia stavby má priamy vplyv na dopravu na ceste 1/20.

Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej 
ochrany.
Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť mimoriadnu protikoróznu ochranu. Všetky 
oceľové prvky budú opatrené protikoróznym náterom.

V priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti a 
pásiem ochrany prírody.
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Podzemná voda
Na predmetnej stavbe nebol vykonaný žiadny inžiniersko-hydrogeologický prieskum. Z toho 
dôvodu nie sú známe údaje o podzemnej vode.

Odvodnenie
Zrážková voda z povrchu vozoviek bude odvedená základným 2,00%-ným strechovitým 
(jednostranným) priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácii takto:

do uličných vpustov a následne do navrhovanej a existujúcej dažďovej kanalizácie 
situovanej pri okraji telesa cesty 1/20. K uličným vpustom v novej polohe sa predĺžia 
jestvujúce kanalizačné prípojky.

Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do 
navrhovaných obojstranných resp. jednostranných pozdĺžnych drenáží, ktoré sa zaústia do 
uličných vpustov. Ryha pre pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmerov 500x400 mm. Vo vykopanej 
ryhe sa do pieskového lôžka hr. 50mm osadí drenážne potrubie z PVC rúrok o profile 120 mm, 
zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Odvodnenie pláne v násypovej časti sa 
prevedie vyústením na svah telesa násypu komunikácie.

Riešenie objektov podľa objektovej skladby 
010-00 Príprava územia

Predmetom tejto časti objektu je odstránenie jestvujúcich prekážok pre výstavbu, to znamená 
prekážok situovaných na ploche pôdorysu vlastného objektu a na ploche vonkajších úprav: 

Vybúranie priepustu
Výrub stromov a krovín podľa inventarizácie drevín 
Odstránenie dopravných značiek
Odstránenie ornice je riešené a vyčíslené v rámci stavebných objektov komunikácií 

Ďalšie prekážky vo výstavbe budú odstránené v rámci jednotlivých objektov (vybúranie 
povrchov ciest, chodníkov, stĺpov verejného osvetlenia, portálov dopravného značenia atď.)

101-00 Vetva "MK4,5"
a/ Základné údaje :
Druh komunikácie :
Kategória :
Dĺžka trás:
R min. (smerový oblúk):
R min. (výškový oblúk) :
Úrovňové križovatky :

b/ Popis trás:
Situovanie a technické riešenie trasy všetkých vetiev je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie 
miestnych komunikácií so šířkovým usporiadaním (viď príloha č.3) so strechovitým 
(jednostranným) priečnym sklonom, zabezpečujúcim obsluhu územia osobnými a nákladnými 
vozidlami.

Je to dvojpruhová obojsmerná komunikácia s jazdnými pruhmi šírky 3,25 m kategórie B2 - MZ 
8,5/50.

Začiatok úpravy Vetvy „MK4,5“ je napojený na cestu 1/20 - rieši objekt 102-00

Zberná komunikácia, extravilán 
B2 - MZ 8,5/50
448,00 + 200,70 m

120 
700 m

3
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Koniec úpravy Vetvy „D“ je v napojení na existujúcu miestnu komunikáciu - ul. Vodárenská 

c/ Sirkové usporiadanie

Vetva „MK4.5“
jazdný pruh 2 x 3,25 m ............................................. 6,50 m
vodiaci prúžok 2 x 0,50 m.......................................... 1,00 m
bezpečnostný odstup 2 x 0.50 m............................... .......... 1.00 m
Spolu........................................................................ 8,50 m

Základný priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%.
Vozovka bude na vybraných úsekoch vybavená betónovými obrubníkmi ABO 1-15 vyvýšenými 
150mm nad vozovkou, uloženými do lôžka z betónu C16/20

Pre smerové polomery 5,00m a menšie použiť OBLÚKOVÉ TVARY OBRUBNÍKOV !!!
Pri výstavbe použiť VIBROLISOVANÉ betónové obrubníky !!!

e/Bezpečnostné zariadenia:
Na objekte sú navrhnuté vodiace bezpečnostné zariadenia:

a) vyvýšené obrubníky
b) zvislé a vodorovné dopravné značenie
c) prvky pre pohyb osôb so zníženou schopnosťou pohybu
d) cestné oceľové zábradlie

Prvky zvyšujúce bezpečnosť pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu sú navrhnuté 
v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532 z 8. júla 2002, 
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.
Sú to:

- v mieste pred všetkými priechodmi pre chodcov, na deliacich, a smerovacích 
ostrovčekoch,
na priechodoch pre chodcov budú zriadené vodiace línie

f/ Zemné teleso a konštrukcia vozovky :
Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia vrstvy vegetácie (odhumusovania 
v hrúbke 300 mm), výmeny (úpravy) podložia v hrúbke min. 400 mm, zriadenie násypu cestného 
telesa a vybudovania pláne pod vozovkou a ohumusovania v hrúbke 100 a 200 mm.

Po skrývke humusovitei vrstvy navrhujeme zhodnotiť stav a vhodnosť zemín použitých do
podložia zodpovednou osobou a na mieste v teréne stanoviť skúškou hodnotu únosnosti
podložia.

V prípade nevhodných zemín navrhujeme upraviť / vymeniť zeminu v podloží hrúbke vrstvy 
min. 0,40 m. Na takto upravenom podloží sa zrealizuje pokládka separačnej - filtračnej 
geotextílie a následne sa zrealizuje násyp (pre komunikáciu situovanú v násype), alebo priamo 
konštrukčné vrstvy vozovky (pre komunikácie situované v záreze).
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Pri zemných prácach súvisiacich s výmenou podložia a pri výbere vhodného násypového 
materiálu je nutné postupovať podľa doporučení inžiniersko-geologického prieskumu.

Najmenšia hodnota miery zhutnenia na pláni pod vozovkou 
súdržné zeminy Dps=l 02% 
nesúdržné zeminy Id=85

Najmenšia hodnota miery zhutnenia násypov do výšky 10,0 m je Dps^ 95%.
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí sa nesmie používať vibračný valec !

Pri zemných prácach súvisiacich s úpravou podložia a pri výbere vhodného násypového 
materiálu je nutné postupovať podľa doporučení inžiniersko-geologického prieskumu !

Prebytočné zeminy sa použijú v rámci stavby.

Pred samotnou realizáciu prác je potrebné stanoviť skúškou na mieste v teréne hodnotu
únosnosti podložia. Minimálna hodnota modulu deformácie na konštrukčnej pláni Edeí2 je:

- 90 Mna ( Vetva ..MK4.5“ 1

Konštrukcia vozovky bola určená na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť pre 
všetky ročné obdobia a na premŕzanie pláne. Vozovka podľa očakávanej intenzity premávky 
počtu TNV za 24 hod v jednom smere patrí do triedy III. dopravného zaťaženia. Konštrukcia 
vozovky je pre objekt navrhnutá a posúdená programom LAYEPS na základe výhľadovej 
intenzity TNV a skladba navrhovanej konštrukcie vozovky je nasledovná:

Prístupová komunikácie - Vetva ,, MK4.5 “
Asfaltový betón 
STNEN 13108-1 
Postrek spojovací 
Asfaltový betón 
STNEN 13108-1 
Postrek spojovací 
Asfaltový betón 
13108-1

AC 11 obrus; PMB 65/105-65; I; 50 mm; 

PS; EK; STN73 6129
AC 16 ložná; PMB 65/105-65; I; 60 mm; 

PS; EK; STN 73 6129
AC 22 podklad; 40/60; I; 70 mm; STN EN

Postrek infiltračný PI; EK; STN 73 6129
Mechanicky spev. kamenivo MSK 31,5 Gb; 180 mm; STN 73 6126
Štrkodrvina________________________________ŠD 0/63: Gr; 200-230 mm; STN 73 6126
Spolu: 560-590 mm
Pri výrobe obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky sa použijú vhodné modifikované asfalty.
Pod novou konštrukciou vozovky resp. pod navrhovaným násypom sa vzhľadom na výskyt 
rôznorodých zemín v podloží prevedie výmena (zlepšenie) podložia v hrúbke 0,40 m.

g/ Zásady odvodnenia:
Zrážková voda z povrchu navrhovaných vozoviek bude odvedená základným 2,00%-ným 
strechovitým (jednostranným) priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácii takto:

cez navrhované uličné vpusty do navrhovanej dažďovej kanalizácie - objekt 501-00 
Kanalizácia dažďová so zaústením do Bánoveckého potoka
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Odvodnenie pláne sa vykoná 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do 
navrhovaných obojstranných resp. jednostranných pozdĺžnych drenáží, ktoré sa zaústia do 
uličných vpustov resp. drenážnych šácht. Ryha pre pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmerov 
500x400 mm. Vo vykopanej ryhe sa do pieskového lôžka hr. 50mm osadí drenážne potrubie 
z PVC rúrok o profile 120 mm, zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Odvodnenie 
pláne v násypovej časti sa prevedie vyústením na svah telesa násypu komunikácie.

h/ Dopravné značenie :
Dopravné značenie objektu je uvedené v samostatnej grafickej časti. Je navrhnuté podľa zásad 
dopravného značenia na pozemných komunikáciách. Návrh dopravného značenia rieši trvalé 
dopravné značenie. Pri spracovaní návrhu sa použili dopravné značky podľa vyhlášky č. 30/2020 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NRSR č. 8/2009 Z.z. Zvislé dopravné 
značenie je navrhované v prevedení hliník, hliníkový nosič, fólia 3M, reflexné prevedenie. 
Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou. Navrhujeme pre osadenie 
zvislých dopravných značiek použiť základné rozmery dopravných značiek podľa STN 01 8020:

1. Zvislé dopravné značky, - výstražné
- zákazové
- príkazové
- informatívne,

2. Vodorovné dopravné značky nástrekovou technikou,
3. Dopravné zariadenia, smerovacie dosky.

;/ Doprava počas výstavby :
Realizácia stavby má vplyv na premávku na ceste 1/20 a na miestnej komunikácií. Rušenie 
verejnej cestnej premávky na týchto cestách bude v krátkodobom rozsahu v čase pohybu 
staveniskovej dopravy s použitím dočasného dopravného značenia, ktoré bude spracované 
v dokumentácii pre realizáciu stavby. Počas výstavby bude čistenie vozovky cesty 1/20 
zabezpečovať zhotovitel’ stavby.

// Podmieňujúce predpoklady:
Pred začatím výstavby prístupovej komunikácie je potrebné vytýčenie všetkých podzemných 
vedení. Navrhované inžinierske siete sa musia zrealizovať v dostatočnom predstihu.

102-00 Úprava cesty 1/20
Základné údaje :
Druh komunikácie :
Funkčná trieda:
Kategória :
Dĺžka trasy:
R min. (smerový oblúk) :
R min. (výškový oblúk) : 
Úrovňové križovatky :

Zberná, intravilán 
BI

MZ 21,0/70 (MZ 19,0/70) 
122,000 m

5 000 m 
1

b/ Popis trás:
Objekt 102-00 Úprava cesty 1/20 pozostáva z vetvy:

Cesta 1/20 kategórie MZ 21,0/70 (MZ 19,0/70) funkčnej triedy BI
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Situovanie a technické riešenie trás všetkých vetiev je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie 
miestnych komunikácií a STN 73 6102 „Projektovanie križovatiek na pozemných
komunikáciách“ v hore uvedených kategóriách so šířkovým usporiadaním (viď príloha č.3) 
s jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcim obsluhu územia ťažkými nákladnými 
vozidlami.
Jazdné pruhy sú šírky 3,50 m. Jazdné pásy cesty 1/20 oddeľuje stredný deliaci pás šírky 5,00 m. 

Technické parametre navrhovaného dopravného napojenia na cestu 1/20:
Typ križovatky: úrovňová, styková, neriadená, pravostranný vjazd
a pravostranný výjazd 
Ramená križovatky :

rameno č.l štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia - cesta 1/20 v smere od 
Prešova
rameno č.2 štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia - cesta 1/20 v smere do 
Ľubotíc
rameno č.3 dvojpruhová zberná komunikácia - smer Ľubotice

Kategória komunikácií 
hlavnej

B1 - MZ 21,0/70 (MZ 19,0/70)
vedľajšej

MZ 8,5/50 (napojenie na cestu 1/20)
Uhol napojenia :

75°
Šírka jazdných pruhov na ceste 1/20 :
Šírka jazdných pruhov na vedľajších komunikáciách :
Polomer vjazdových a výjazdových oblúkov :
(zložený oblúk)
Deliace/smerovacie ostrovčeky :
Obrubníková úprava :

áno v plnom rozsahu

3,50 m 
3,25 m

R=T7 a 12 m 

áno

Križovatka pozostáva z odbočovacíeho pruhu vpravo na ceste
- šírka odbočovacíeho pruhu 3,50 m
- dĺžka vyraďovacieho úseku Lv 50,00 m
- dĺžka spomaľovacieho úseku Ld 25,00 m
- polomer otáčania 17,00 m

1/20 s týmito parametrami:

c/ Sirkové usporiadanie
Cesta 1/20
kategória MZ 21,0/70 (MZ 19,0/70) s jazdnými pruhmi šírky 3,50 m pre uvažovanú premávku 
ťažkých nákladných vozidiel a autobusov s nasledovným šířkovým usporiadaním:

Základná kateeória:
jazdné pruhy 4 x 3,50 m .......................................... 14,00 m
vodiaci prúžok 4 x 0,50 ............................................. 2,00 m
stredný deliaci pás 1 x 5,00 ...................................... 5,00 m



bezpečnostný odstup 2 x 0,50
Spolu......................................
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1,00 m 
21,00 m

Základný priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,50%.
Vozovka bude vybavená betónovými obrubníkmi ABO 1-15 vyvýšenými 150mm nad 
vozovkou (v miestach vj azdov 20mm), uloženými do lôžka z betónu C12/15.
Pre smerové polomery 5,00m a menšie použiť OBLÚKOVÉ TVARY OBRUBNÍKOV resp. 
obrubníky do dĺžky 0,30 m !!!

d/ Bezpečnostné zariadenia:
Na objekte sú navrhnuté vodiace bezpečnostné zariadenia:

a) vyvýšené obrubníky
b) deliace, smerovacie a ochranné ostrovčeky
c) zvislé a vodorovné dopravné značenie

e/ Zemné teleso a konštrukcia vozovky :
Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia vrstvy vegetácie (odhumusovania 
v hrúbke 100mm), výmeny (zlepšenia) podložia, zriadenie násypu a výkopu cestného telesa, 
uloženie lomového kameňa do podložia a vybudovania pláne pod vozovkou a ohumusovania 
v hrúbke 100mm.
Inžinierko-hydrogeologický prieskum nebol vykonaný. Zo skúseností z iných stavieb je 
predpoklad výskytu nevhodných zemín do násypu. Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce - 
hrubé terénne úpravy, navážanie zeminy do úrovne priľahlej cesty 1/20 je možne predpokladať 
priaznivý stav ohľadom hladiny podzemnej vody.
Pri zemných prácach súvisiacich s úpravou podložia a pri výbere vhodného násypového 
materiálu je nutné postupovať podľa doporučení inžiniersko-geologického prieskumu.

Najmenšia hodnota koeficientu kvality zhutnenia na pláni pod vozovkou je D=102%PS. 
Najmenšia hodnota koeficienta kvality zhutnenia násypov je D= 95%PS. V ochranných pásmach 
podzemných inžinierskych sietí sa nesmie používať vibračný valec.

Pred samotnou realizáciu prác i e potrebné stanoviť skúškou na mieste v teréne hodnotu
únosnosti podložia. Minimálna únosnosť podložia má byť 90 Mpa na úrovni upraveného
podložia.

Konštrukcia vozovky bola určená na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť pre 
všetky ročné obdobia a na premŕzanie pláne. Vozovka podľa očakávanej intenzity premávky 
počtu TNV za 24 hod v jednom smere patrí do triedy II. dopravného zaťaženia. Konštrukcia 
vozovky je pre objekt navrhnutá a posúdená programom LAYEPS na základe výhľadovej 
intenzity TNV a skladba navrhovanej konštrukcie vozovky je nasledovná:

Výstavby celej konštrukcie vozovky
Asfaltový betón 
STNEN 13108-1 
Postrek spojovací 
Asfaltový betón 
13108-1
Postrek spojovací

AC 11 obrus; PMB 65/105-65; I; 50 mm; 

PS; EK; STN 73 6129
AC 16 ložná; 40/60; I; 50 mm; STN EN 

PS; EK; STN 73 6129
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Asfaltový betón AC 22 podklad; 40/60; I; 70 mm; STN EN
13108-1
Postrek infiltračný PI; EK; STN 73 6129
Cementom stmelená zmes CBGM Cg/io 22 CEM III/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124-1

Štrkodrvina________________________________ŠD 45; Gr; 200-220 mm; STN 73 6126
Spolu: 550-570 mm

Ostrovčeky: 
Betónová dlažba 
Suchá cementová malta 
Cementom stmelená zmes

DL; betón; 80 mm; STN 73 6131-1 
MC; 30 mm; STN 72 2430-1,3 

CBGM C5/6 22 CEM III/B 32,5 N 120 mm; STN 73 6124-1

Štrkodrvina________________________________ŠD 31,5 Gp; 100 mm: STN 73 6126
Spolu: 330 mm

Pri výrobe obrusnej vrstvy krytu vozovky sa použijú vhodné modifikované asfalty. V mieste 
napojenia novej vozovky na jestvujúcu sa aplikuje pokládka geokompozitu s výstužnou 
funkciou s ťahovou pevnosťou 100 kN/m v pozdĺžnom a priečnom smere predĺžením pri 
pretrhnutí menej ako 3%. Geokompozit sa aplikuje medzi ložnú a obrusnú vrstvu.
Pod novou konštrukciou vozovky resp. pod navrhovaným násypom sa vzhľadom na výskyt 
rôznorodých zemín v podloží prevedie výmena (zlepšenie) podložia v hrúbke 0,40 m.

f/ Zásady odvodnenia:
Zrážková voda z povrchu vozoviek bude odvedená základným 2,00%-ným strechovitým 
(jednostranným) priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácii takto:

do uličných vpustov a následne do jestvujúcej dažďovej kanalizácie situovanej pri 
okraji telesa cesty 1/20. K uličným vpustom v novej polohe sa predĺžia jestvujúce 
kanalizačné prípojky.

Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do 
navrhovaných obojstranných resp. jednostranných pozdĺžnych drenáží, ktoré sa zaústia do 
uličných vpustov. Ryha pre pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmerov 500x400 mm. Vo vykopanej 
ryhe sa do pieskového lôžka hr. 50mm osadí drenážne potrubie z PVC rúrok o profile 120 mm, 
zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Odvodnenie pláne v násypovej časti sa 
prevedie vyústením na svah telesa násypu komunikácie.

103-00 Chodníky pre peších
Objekt 103-00 Chodníky pre peších rieši výstavbu nových chodníkov pozdĺž navrhovanej 
prístupovej komunikácie vo vyznačenom rozsahu viď. situácia (príloha č.l).
Situovanie a technické riešenie chodníkov je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych 
komunikácií so šířkovým usporiadaním (viď príloha č.3) s jednostranným priečnym sklonom, 
zabezpečujúcim bezpečný pohyb chodcov.

Celková dĺžka navrhovaných chodníkov pre peších je 410,00 + 203,00 m
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Chodníkv pre peších
Asfaltový betón AC 8 obrus; MTGA 60/80; II; 50 mm; STN
EN 13108-1
Postrek infiltračný PI; EK; STN 73 6129
Cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22 CEM III/B 32,5 N 100 mm; STN 73 6124-1

Štrkodrvina________________________________ŠD 31.5 GP; 100 mm: STN 73 6126
Spolu: 250 mm

104-00 Cyklistické komunikácie
Objekt 104-00 Cyklistické komunikácie rieši výstavbu novej cyklistickej trasy od navrhovanej 
trasy v súbehu s cestou 1/20 v koridore prístupovej komunikácie do obce Ľubotice vo 
vyznačenom rozsahu viď. situácia (príloha č.l).
Situovanie a technické riešenie cyklochodníkov je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie 
miestnych komunikácií so šířkovým usporiadaním (viď príloha č.3) s jednostranným priečnym 
sklonom, zabezpečujúcim bezpečný pohyb cyklistov.

Celková dĺžka navrhovaných cyklochodníkov je 456,00 m

Cyklistické chodníky
Asfaltový betón AC 11 obrus; MTGA 60/80; II; 60 mm; STN
EN 13108-1
Postrek infiltračný PI; EK; STN 73 6129
Cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22 CEM III/B 32,5 N 120 mm; STN 73 6124-1

Štrkodrvina________________________________ŠD 31.5; Gp; 150 mm; STN 73 6126
Spolu: 330 mm

301-00 Oplotenie
Dôvodom výstavby tohto objektu je záber pozemku a odstránenie existujúceho oplotenia 
pozemku č. 3062/1 a výstavba nového oplotenia z pletiva dĺžky 20,0 m.

501-00 Kanalizácia dažďová
Navrhovaná dažďová kanalizácia zabezpečuje odvedenie výhradne zrážkových vôd 

z povrchového odtoku z navrhovanej prístupovej komunikácie - vetva „MK4,5“ v celom úseku 
dĺžky 448,00 + 200,70 m do recipientu, ktorým je Bánovecký potok.

Funkčné a technické riešenie
Výškové usporiadanie recipientu, priľahlého terénu, navrhovanej komunikácie 

a dažďovej kanalizácie umožňuje gravitačné odvedenie dažďových vôd z celej lokality.
Dažďová kanalizácia pozostáva z dvoch stôk.

Stoky
Na stokách je za zaústením do recipientu na potrubí navrhnutá detenčná nádrž, v ktorej 

dôjde k akumulácii přívalových zrážkových vôd a k ich postupnému riadenému vypúšťaniu do 
recipientu. V šachte sa trasa lomí a až do konca je vedená súbežne s prístupovou komunikáciou.
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DÍžka stôk je 100,0 a 136,50 m, profil kanalizácie DN 300. Zostávajúcu časť stoky tvorí 
detenčná nádrž.

Dôležité upozornenie
Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

vedení. Obzvlášť upozorňujeme na existenciu STL plynovodu. V mieste kríženia STL 
plynovodu s kanalizačným potrubím je potrebné pomocou sondy preveriť polohové a výškové 
usporiadanie existujúceho STL plynovodu. Minimálna vzdialenosť medzi vonkajším povrchom 
STL plynovodu a chráničky na kanalizačnom potrubí nesmie byť v zmysle STN 73 6005 menšia 
ako 0,5 m.

Materiál potrubia a uloženie potrubia
Na výstavbu dažďovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých 

plnostenných rúr -PVC resp. PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa 
štrkopieskom do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubia. Po celej dĺžke sa nad potrubie 
rozprestrie výstražná fólia hnedej farby. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych 
úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybudujú typizované revízne šachty.

Uličné vpusty sú súčasťou komunikácií a budú vo vyhotovení s kalovým priestorom, 
košom a mrežou na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z vozovky navrhovanej prístupovej komunikácie - vetva ,,MK4.5 “ by bez realizácie
vodozádržných opatrení boli odvádzané zrážkové vody v množstve 51,13 Is'1.

Vodozádržné opatrenia
Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd 

z navrhovaných komunikácií je potrebné vybudovať detenčnú nádrž, ktorá počas přívalových 
dažďov zabezpečí zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku. Z detenčnej 
nádrže budú do recipientu odvádzané zrážkové vody s výrazne zníženým prietokom.

621-00 Verejné osvetlenie
Súbežne s vozovkou cesty 1/20 za vonkajším okrajom sú situované existujúce stožiare 
vonkajšieho osvetlenia. Z dôvodu rozšírenia vozovky cesty 1/20 (výstavba odbočovacieho pruhu) 
tieto stožiare sú v kolízii s navrhovaným riešením a preto budú preložené do novej polohy. 
Celkový počet preložených osvetľovacích stožiarov je 2 ks.

Taktiež budú nasvetlené 4 ks priechodov pre chodcov.

Navrhované verejné osvetlenie ciest navrhujem LED svietidlami na stožiaroch výšky 
10m. Navrhnutých je celkom 7 ks svietidiel a 7 ks stožiarov verejného osvetlenia.

Podrobnejšie bude táto časť riešená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

651-00 Preložka vedenia Slovak Telekom, a.s.
Jestvujúci stav:
V priestore navrhovanej stykovej križovatky a prístupovej komunikácii do obce Ľubotice 

dôjde k styku s trasou podzemných oznamovacích vedení ST. V trase sú tieto jestvujúce 
telekomunikačné káble uložené v zemi :
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Návrh :
Vzhľadom na to, že časť jestvujúcej trasy podzemných oznamovacích vedení ST križuje 

existujúcu trasu STL plynovodu je nutné túto časť preložiť do vhodnej polohy. Časť trasy 
navrhujeme preložiť pod prístupovú komunikáciu.

Záverom :
Toto riešenie je navrhnuté v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie. V ďalšom 

stupni projektovej dokumentácie po vyjadrení spoločnosti Slovak Telekom sa upřesní riešenie 
tejto preložky.

652-00 Preložka vedení UPC

Pôvodný stav
Pôvodné káble sú uložené v zemi v súbehu s vedeniami Slovak telekom. Pôvodné káble zasahujú 
do plánovanej výstavby prístupovej komunikácie. Preto je potrebné pôvodné káble UPC 
v nutnom rozsahu demontovať preložiť do novej polohy mimo navrhované stavebné práce.
Na kábloch bude pred a po prekládke urobené jednosmerné kontrolné meranie.
Po prekládke bude urobené porealizačné zameranie novej trasy káblom UPC. meranie.

Záverom /
Toto riešenie je navrhnuté v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie. Y ďalšom 

stupni projektovej dokumentácie po vyjadrení spoločnosti UPC sa upřesní riešenie tejto 
preložky.

701-00 Ochrana STL plynovodu
Navrhovaná prístupová komunikácia je v kolízii s existujúcim plynovodom. V mieste 

kríženia s navrhovaným plynovodom sa na potrubí vybuduje pozdĺžne polená chránička v dĺžke 
16,0 m.

Na vyššom konci jednotlivých chráničiek sa vybuduje čuchačka v nadzemnom 
vyhotovení. Po celej dĺžke sa nad chráničkou rozprestrie výstražná fólia žltej farby.
Detailné riešenie chráničky bude predmetom ďalšieho stupňa PD.

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD a.s. Košice uvedené vo vyjadrení č. 
21465/2021 zo dňa 09.12.2021.

2. Stavebník je povinný dodržať podmienky v stanovisku Slovenskej správy ciest Bratislava 
pod č. SSC/9471/2022/2320/19957 zo dňa 13.06.2022.

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené vo vyjadrení č. 126954/2021/0 
zo dňa 16.11.2021.

4. Stavebník je povinný dodržať podmienky Min. obrany SR , úradu správy majetku štátu, 
Bratislava uvedené v stanovisku č. ASMdpV-8-65/2021 zo dňa 12.04.2021.

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
TD/NS/0466/2022/Uh zo dňa 20.06.2022.

6. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak telekom, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
6612101864 zo dňa 26.01.2021.
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7. Stavebník je povinný dodržať podmienky KPÚ Prešov uvedené v rozhodnutí č. KPUPO- 
2022/11180-3/52028/JU zo dňa 20.06.2022.

8. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti 
oŽP uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZPO3-2021/043954-002 zo dňa 05.11.2021, 
v záväznom stanovisku OU-PO-OSZPO3-2021/043956-002 zo dňa 03.12.2021 a vo 
vyjadrení OU-PO-OSZPO3-2021/043952-002 zo dňa 22.11.2021.

9. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných 
správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležíte chrániť, v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením.

10. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.

11. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.

12. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a 
teda aby dažďové vody nezatékali na susedné pozemky a stavby.

13. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.

14. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
15. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade 

s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
16. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle §12 

vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.

17. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného 
zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

18. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Obec Ľubotice 
- stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

19. Navrhovateľ je povinný požiadať Obec Ľubotice stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia.

20. Stavebník je povinný vysporiadať všetky pozemky cudzích vlastníkov, po ktorých sa stavba 
uskutoční, alebo inak týka, s vlastníkmi týchto pozemkov do začatia stavebného konania.

21.Stavebník je povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie dodržať vzdialenosť 
odbočovacieho pruhu 25,0 tak ako je to uvedené v rozhodnutí č. 2008/00103-013 zo dňa 
26.08.2008, ktoré sa vysporiadať vydal Obvodný úrad pre CDaPK Prešov.

22. Stavebník je povinný v ďalšom stupni zapracovať do projektovej dokumentácie vjazd na 
pozemok pare. č. 21123/2 k.ú. Ľubotice.

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky vo vyjadrení OU Prešov odbor CDaPK Prešov pod 
č. OU-PO-OCDPK-2021/047701-02 zo dňa 02.12.2021

V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania boli
vznesené tieto námietky :
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1. Vladimír Tabaka navrhuje vysporiadať pozemky cudzích vlastníkov po ktorých sa stavba 
uskutoční, alebo inak týka, s vlastníkmi týchto pozemkov do začatia stavebného konania. 
Tejto námietke sa vyhovuje.

2. IDEA MAX s.r.o., Prešov žiada pri výjazde na komunikáciu 1/20 dodržať bezpečnosť 
vjazdu do areálu NICHOLTRACKTU, aby nedochádzalo k obmedzovaniu 
a ohrozovaniu. Aby nedochádzalo dopravným kolíziám na odbočovacom pruhu 
z komunikácie 1/20 žiadajú dodržať vzdialenosť odbočovacieho pruhu 25,0 tak ako je to 
uvedené v rozhodnutí č. 2008/00103-013 zo dňa 26.08.2008, ktoré sa vysporiadať vydal 
Obvodný úrad pre CDaPK Prešov. Zároveň vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom , 
ktoré budú výstavbou zasiahnuté. Týmto námietkam sa vyhovuje.

3. Marián Stopko, žiada o vykúpenie dotknutých pozemkov predmetnou výstavbou 
a v ďalšom stupni vypracovať vjazd na pozemok pare.č.. 21123/2 k.ú. ľubotice 
a z dôvodu uvažovanej výstavbe.. Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje.

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. 
položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ - Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice, podala 
dňa 05.08.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Ľubotice, miestná 
komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20“ na pozemkoch pare. č. liniová stavba, 
k.ú. Ľubotice . Stavba sa člení na stavebné objekty: - Ľubotice, miestná komunikácia MK 4 
a MK 5 s napojením na cetu 1/20.

Obec Ľubotice - stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4) stavebného zákona dňa 
10.10.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy a dňa 21.10.2022 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s. Košice, VVS, a.s. Prešov, Prešovský samosprávny kraj, 
Spáva a údržba ciest PSK Pre3ov, Krajský pamiatkový úrad v Prešove, KDI, SPP - distribúcia, 
a.s. Bratislava, OR HaZZ Prešov. OU Prešov, odbor CDaPK, odbor starostlivosti o ŽP, Slovak 
telekom a.s., Bratislava, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Košice, Condomet s.r.o., Prešov, 
Min.Obrany SR Bratislava, Slovanet a.s., Bratislava. Ich stanoviská boli zapracované do 
podmienkovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. V súlade 

s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie s veľkým počtom 
účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného 
rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnené bude na webovom sídle 
obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní podať na Obec Ľubotice , správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Na vedomie:
1. Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
2. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
3. ESO, IČO 36194646, Popradská cesta 90, 040 11 Košice-Západ
4. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697720, Metodova 8, 821 05 Bratislava-Ružinov
5. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
6. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
7. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500
9. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Košice, IČO 36022047, Ďumbierska 

910/14, 041 51 Košice-Sever
13. VVS a.s. Košice, závod Prešov, IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
14. František Ondrej, Ružová 148/59, 083 01 Sabinov

CO/
Mesto Prešov - stavebný úrad
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Úradný záznam:

- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
„Ľubotice, miestná komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20“, - Ľubotice, 
miestná komunikácia MK 4 a MK5 s napojením na cetu 1/20 bola vyvesená na úradnej 
tabuli a internetovej stránke obce Ľubotice.

dňa

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
„Ľubotice, miestná komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20“, - Ľubotice, 
miestná komunikácia MK 4 a MK 5 s napojením na cetu 1/20 bola zvesená z úradnej 
tabule a internetovej stránke obce Ľubotice

dňa

Pečiatka a podpis


