OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OCDPK-2022/021662-004

04. 04. 2022

Rozhodnutie
o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný konať ako cestný správny
orgán podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) po posúdení
žiadosti organizácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05
Prešov (ďalej len „žiadateľ“) doručenej dňa 25.03.2022, v súlade zo záväzným stanoviskom KR PZ v Prešove,
krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov (ďalej len „dopravný inšpektorát“) pod č. KRPZ-POKDI-84-108/2022 zo dňa 01.04.2022
Výrok
povoľuje
zvláštne užívanie cesty III/3436 (ďalej len „cesta“) v kat. území obce Nemcovce pre žiadateľa z dôvodu obnovy
obrusnej vrstvy na stavbe: „Modernizácia cesty III/3436 Nemcovce – Zimná Studňa“.
Zvláštnym užívaním cesty sa povoľuje:
– státie pracovných strojov, mechanizmov a motorových vozidiel v pracovnej polohe na ceste pri nakladaní a skladaní
materiálu na ceste počas vykonávania stavebných prác.
Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:
1. Počas vykonávania stavebných prác zabezpečí žiadateľ označenie pracoviska dopravnými značkami a dopravnými
zariadeniami podľa ustanovení zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, podľa projektu dočasného dopravného značenia
odsúhlaseného dopravným inšpektorátom. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení určil tunajší cestný
správny orgán pod č. OU-PO-OCDPK-2022//021660-04 zo dňa 04.04.2022.
2. V prípade poškodenia cestného telesa a cestného príslušenstva počas zvláštneho užívania vykoná žiadateľ
okamžité opatrenia na zabezpečenie bezpečnej cestnej premávky a prípadné poškodenie odstráni na vlastné náklady.
3. Stavebný materiál nemôže byť uložený, resp. skladovaný na telese cesty a jej príslušenstve. Zvláštne užívanie
cesty bude vykonávané v úsekoch max. dĺžky 1000 m.
4. Žiadateľ zodpovedá za to, že počas vykonávania stavebných prác a po ich ukončení okamžite odstráni prípadné
znečistenie vozovky cesty na svoje náklady.
5. Žiadateľ zodpovedá za bezpečný prejazd vozidiel správcu cesty pri údržbe cesty a vozidiel záchrannej a požiarnej
služby.
6. Zemina z výkopu sa nesmie uložiť na vozovku, táto musí byť uložená mimo cestné teleso, resp. ihneď pri výkope
odvážaná.

7. Žiadateľ zodpovedá za to, že počas vykonávania stavebných prác a po ich ukončení prípadné znečistenie vozovky
cesty okamžite odstráni.
8. Termín zvláštneho užívania:
od 11.04.2022 do 06.05.2022 v dennom čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.
9. Žiadateľ zodpovedá za neporušenosť telesa cesty a za všetky škody vzniknuté v dôsledku chybných prác
vlastníkovi, resp. správcovi cesty. Žiadateľ umožní správcovi cesty v mieste zvláštneho užívania plynulý a nerušený
výkon údržby cesty.
10. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby toto rozhodnutie (môže byť aj jeho fotokópia) mala zodpovedná osoba
dodávateľa na stavbe počas vykonávania stavebných prác.
11. V prípade nutnosti vykonávania stavebných prác aj po dobe platnosti povolenia je žiadateľ povinný pod
následkami zákonných sankcií požiadať tunajší úrad o zmenu podmienok povolenia (predĺženie platnosti povolenia)
ešte pred uplynutím doby platnosti tohto povolenia.
12. Po uplynutí doby platnosti tohto povolenia je žiadateľ povinný v prípade ďalšej potreby vykonávania stavebných
prác pod následkami zákonných sankcií požiadať tunajší úrad o vydanie nového povolenia.
13. Za dodržanie podmienok tohto rozhodnutia je zodpovedný žiadateľ Ing. Jaroslav Humeník, SaUC-PSK.
Zodpovedný zástupca žiadateľa: Anton Rokošný, mobil 0915 992 895. V prípade nesplnenia určených podmienok
bude udelené povolenie zrušené.
Toto povolenie nenahradzuje iné povolenia podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak si to
vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, dopravný inšpektorát je oprávnený
podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu
verejného záujmu.
Vydanie tohto povolenia podlieha spoplatneniu podľa položky 82 sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho
prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to,
že na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie od poplatkov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, sa
poplatok za vydanie tohto povolenia nevyberá.
Odôvodnenie
Dňa 25.03.2022 požiadal žiadateľ tunajší Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu
obnovy obrusnej vrstvy na stavbe: „Modernizácia cesty III/3436 Nemcovce – Zimná Studňa“. Po posúdení
predloženej žiadosti a jej príloh, doloženej dokumentácie stavby, písomných stanovísk príslušných orgánov a
organizácií vydal cestný správny orgán povolenie na zvláštne užívanie cesty v kat. území obce Nemcovce za
podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa ustanovenia § 53 správneho poriadku v znení neskorších
predpisov právo podať odvolanie. Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na
Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 správneho
poriadku odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 55 ods.
2 správneho poriadku s prihliadnutím na všeobecný záujem zaistenie bezpečnej cestnej premávky a dodržanie
harmonogramu stavebných prác sa odkladný účinok vylučuje. Podľa ustanovenia § 55 ods. 3 správneho poriadku sa
proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno odvolať. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je
toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, preskúmateľné
súdom po nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Pavol Janus
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122
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Doručuje sa
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja , Jesenná 14 , 080 01 Prešov, Slovenská republika

Na vedomie
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Štúrová 7, 080 01 Prešov 1
Obec Nemcovce, okres Prešov, Nemcovce 93, Prešov

3/3

