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SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9, Spišská Nová Ves 

v zastúpení navrhovateľa:  

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  

 

 

 

 

 

    

Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E  
 

     

         Navrhovateľ: SPOJSTAV spol. s r.o. so sídlom Sadová 9, Spišská Nová Ves v zastúpení Slovak 

Telekom a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu s názvom „INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Šoltésovej“, na 

parcelách registra C KN-4749, 4750, 4751, 4752, 4753/1, 4769/1, 5011/1 v kat. území Spišská Nová Ves.  

        Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona 

číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov posúdilo návrh v súlade 

s ustanovením § 37 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, námietky 

a vyjadrenia účastníkov konania. 

         Na základe tohto vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej 

stavby s názvom 

 

INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Šoltésovej 
 

na parcelách registra C KN-4749, 4750, 4751, 4752, 4753/1, 4769/1, 5011/1 v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť originálu 

tohto rozhodnutia a vypracoval ho Ing. Ján Kuklinca, autorizovaný stavebný inžinier, ev. číslo: 

1945*Z*2-3, Inžinierske stavby.  

Projektová dokumentácia rieši vnútorný technologický kabinet - MSAN, ktorý bude inštalovaný 

v existujúcom telekomunikačnom objekte (TO) v miestnosti kotolne „SR:000199:SNVS:E. M. Šoltésovej 

2741:kotolňa“ (SR - sieťový rozvádzač). Navrhovaná trasa pre pokládku „multirúr“ začína v mieste 

existujúcej „1 DORI“ na optickom kábli „OMK_72v1_SMF_D_vonk“, ktorý je situovaný v zeleni pri 

obslužnej MK (miestna komunikácia). Po križovaní MK pokračuje v zeleni okolo bytových domov na 

ulici Za Hornádom č. BD 876/3, 883/2 a 884/l až ku garážam. Následne križuje oplotenie MŠ (Materská 

škola ) a pokračuje pozdĺž oplotenia v areáli MŠ s opätovným križovaním oplotenia do verejného 

priestranstva za garáže. Odtiaľ pokračuje súbežne s oplotením MŠ až k objektu kotolne, pričom 

v uvedenom úseku križuje (podvrtom) prístupový chodník a obslužnú MK pri kotolni. Dĺžka 

navrhovaného výkopu pre pokládku „multirúr“ a metalických káblov je cca 220 m. 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján 

Kuklinca, autorizovaný stavebný inžinier, ev. číslo: 1945*Z*2-3, Inžinierske stavby. 

2. Na stavbu nadzemných a podzemných vedení verejných sietí vrátane oporných a vytyčovacích 

bodov sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie. 

3. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržané ochranné pásma podľa 

platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi 

inžinierskymi sieťami. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov 

o životnom prostredí, odpadoch, ochrane pamiatkového fondu a ďalšie. 

4. Pred začatím zemných prác bude projektovaná trasa vytýčená v teréne za prítomnosti správcov 

inžinierskych sietí. V ochranných pásmach inžinierskych sietí je potrebné pracovať pod dozorom 

a podľa podmienok správcov sietí. 

5. Prípadné nutné prekládky inžinierskych sietí stavebník hradí sám, po dohode so správcom siete. 

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník po ukončení výberu zhotoviteľa je povinný 

stavebnému úradu bezodkladne oznámiť názov a sídlo firmy, ktorá bude realizovať stavebné práce 

a predložiť jej oprávnenie na vykonávanie stavieb tohto druhu, ako aj oprávnenie osoby poverenej 

vedením uskutočňovania stavby (stavbyvedúci), ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať práce; 

sledovať postup uskutočňovania stavby; zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 

stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

7. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na 

viditeľnom mieste štítkom s textom „Stavba povolená“ s označením názvu, sídla stavebníka 

zhotoviteľa, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. 

Zhotoviteľ je povinný podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

8. Stavebník zabezpečí v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie priestorovej 

polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie právnickou alebo fyzickou osobou na to 

oprávnenou. 

9. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 

(zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné 

na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR číslo 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce 

všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48 – § 52 stavebného zákona) 

a príslušné platné technické normy. 

12. Stavebník je povinný dbať, aby počas výstavby neohrozoval bezpečnosť okolia. Stavebný materiál 

skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel na priľahlých 

komunikáciách.  

13. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť dodržanie § 43i stavebného 

zákona, hlavne zabezpečiť jamy a ryhy na priestranstve a chrániť pred pádom osôb, ochranné  

bariéry pravidelne kontrolovať a udržiavať vo funkčnom stave. Organizáciu stavebných prác a ich 

chod zabezpečiť tak, aby výkopy na verejných priestranstvách a v neoplotených častiach ostávali 

otvorené čo najkratší čas. 

14. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať pripomienky, stanoviská 

a rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí v priebehu územnej 

prípravy stavby:  

Mesto Spišská Nová Ves, Oddelenie komunálneho servisu Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, 

stanovisko zo dňa 14.12.2016 číslo: OKS 3994/2016  

 požadujeme viesť trasu mimo koreňového systému všetkých stromov a kríkov, ktoré sa prípadne 

nachádzajú v trase výkopu; 
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 pri vizuálnom poškodení koreňového systému z dôvodu neodborného výkopu trasy, bude OKS 

následne od investora stavby požadovať následnú adekvátnu výsadbu poškodených stromov 

(vyčíslená škoda stromov na základe spoločenskej hodnoty podľa zákona číslo 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny); 

 pri realizácii samotného výkopu kde sa nachádzajú kríky a stromy je potrebné o tom informovať 

správcu verejnej zelene; 

 zo strany investora určiť zodpovednú osobu za komunikáciu, realizáciu a následnú odobierku 

prác po ukončení prekopávky a následnej spätnej úpravy celej trasy. V zmysle zákona číslo 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požadujeme predmetnú lokalitu v trase realizovaného 

výkopu uviesť do pôvodného stavu a to v zmysle Zásad na dočasné využitie plôch zelene pri 

rozkopávkach na území mesta Spišská Nová Ves (s následným osevom trávneho semena v celej 

trase); 

 samotná odobierka týchto plôch bude protokolárne prevzatá pracovníkom oddelenia 

komunálneho servisu OKS p. Neuvirth, tel. 0915314256 po zrealizovaní 1. kosby na trase 

prekopávky a následne odstúpená OÚP a SP; 

Mesto Spišská Nová Ves, Oddelenie výstavby a dopravy Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, 

stanovisko zo dňa 16.12.2016 číslo:09-39120/2016  

 na trase v časti miestnej komunikácie a križovania chodníkov pre peších (spevnených plôch) 

v kolmom smere, požadujeme vykonať výkop pretlakom bez poškodenia asfaltového krytu 

komunikácie; 

 z dôvodu zásahu v miestach verejnej zelene je potrebné k žiadosti o zvláštne užívanie priložiť 

vyjadrenie oddelenia komunálneho servisu MsÚ v Spišskej Novej Vsi; 

 po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, pred realizáciou prekopávky je 

potrebné podať žiadosť na MsÚ OVaD v Spišskej Novej Vsi o povolenie na zvláštne užívanie 

komunikácie; 

 po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie je potrebné dodržať podmienky uvedené 

vo vyjadrení Okresného riaditeľstva policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát Spišská 

Nová Ves, vydané na základe vypracovanej projektovej dokumentácie dočasného dopravného 

značenia; 

 počas realizácie výkopových prác na chodníku pre peších, zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov, 

resp. presmerovanie chodcov a zabezpečiť dostatočné ohradenie výkopu. 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, Okresný dopravný inšpektorát 

Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves, vyjadrenie zo dňa 12.12.2016 číslo:ORPZ-SN-ODI-3-

106/2015  

 do začatia stavebného konania, najneskôr však 1 mesiac pred začatím stavebných prác predložiť 

návrh regulácie dopravy prenosným zvislým dopravným značením v závislosti od miery zásahu 

do cesty, resp. od miery zvláštneho užívania miestnych komunikácií na uliciach Za Hornádom, 

Mickewiczovej a Šoltésovej v meste Spišská Nová Ves.  

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves, 

vyjadrenie zo dňa 10.01.2017 číslo: OU-SN-OSZP-2014/004374-2  

Z hľadiska odpadového hospodárstva dodržať podmienky: 

 pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona 

o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva; 

 vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov; 

 utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách 

a kontejneroch na vyčlenenom mieste stavby a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 

a iným nežiaducim únikom; 

 doklady o spôsobe nakladania s odpadmi stavebník predloží najneskôr pri kolaudačnom konaní; 

 po realizácii stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia 

odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva; 

 pred zahájením búracích prác zabezpečiť na stavenisko kontajner na zhromažďovanie 

nevyužiteľných odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie resp. zhodnotenie podľa zákona NR SR 
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č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch;  

 odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku odpadov prevádzkovú na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre OH; 

 po ukončení realizácie stavby stavebník predloží doklady o spôsobe zhodnotenia resp. 

zneškodnenia odpadov‚ ktoré vznikli pri realizácií stavby príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves, 

vyjadrenie zo dňa 16.12.2016 číslo: OU-SN-OSŽP-2016/013755  

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať podmienky: 

 pri ručných výkopových prácach v blízkosti zelene zachovať maximálnu mieru opatrnosti a práce 

realizovať tak. aby nedošlo k zbytočnému narušeniu resp. ich poškodeniu; 

 pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia platnej STK 837010 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území mesta; 

 pri realizácii samostatného výkopu - kde sa nachádzajú stromy a kry je potrebné o tom 

informovať správcu verejnej zelene o ďalšom postupe; 

 prípadný výrub drevín (stromov, krovín) zodpovedajúci § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny, 

nutný pre realizáciu stavby, je možný iba na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu 

ochrany prírody a krajiny; 

 po ukončení výstavby dbať na dôslednú úpravu územia, plochy dotknuté stavebnou činnosťou 

vrátiť do pôvodného stavu; 

 v riešenom území platí prvý stupeň územnej ochrany zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice – záväzné stanovisko zo dňa 29.12.2016, 

číslo:KPUKE-2016/25390-2/101481/HT 

 ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný 

postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné 

opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej 

správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. Podľa § 40 ods.11 

pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne 

nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým 

posudkom. 

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, vyjadrenie zo dňa 14.12.2016 číslo: 400/2016  

 v navrhovanej trase výkopu sa nachádzajú vedenia verejného osvetlenia v zemi, preto 

požadujeme výkopové práce v miestach križovania vykonať ručne. 

EMKOBEL, a.s., Rázusova 1846, Spišská Nová Ves, vyjadrenie zo dňa 12.12.2016 číslo: 

948/2016/TPÚ  

 v uvedenej lokalite sa nachádzajú teplovodné rozvody v našej správe. Prekládka nie je potrebná. 

Pred začatím výkopových prác žiadame o prizvanie na vytýčenie našich vedení. 

SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.12.2016 

číslo:TD/NS/0258/2016/Hy  

 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk) 

 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu; 

 stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo 

pre konanie podľa iných právnych predpisov; 

 stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 

účely stavebného konania, alebo pred konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie 

SPP-D; 

http://www.spp-distribúcia.sk/
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 v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem; 

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01; 

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam; 

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, vyjadrenie zo dňa 04.01.2017 číslo: O-116/2017  

 pred začatím výkopových prác požadujeme presné vytýčenie podzemných vedení v našej správe 

pracovníkmi PVPS a.s.; 

 pri súbehu vedení požadujeme dodržať priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005 a optické 

káble uložiť vo vodorovnej vzdialenosti minimálne 0,40 m od vodovodného potrubia a minimálne 

0,50 m od kanalizačného potrubia; 

 pri križovaní vodovodného alebo kanalizačného potrubia požadujeme dodržať zvislú odstupovú 

vzdialenosť najmenej 0,20 m (podľa STN 73 6005), optické káble uložiť do chráničky dlhej 

2,0 m a výkopové práce realizovať ručne; 

  pretláčanie, resp. podvŕtanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu/kanalizácie nie smerom k 

vodovodu/kanalizácii; 

 výkopové práce v blízkosti vodovodu alebo kanalizácie požadujeme vykonávať ručne; 

 pri obnažení vodovodného/kanalizačného potrubia žiadame pred zasypaním prizvať na obhliadku 

správcu podzemného vedenia, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok; 

 v trase navrhovaných zemných vedení sa môžu nachádzať vodovodné a kanalizačné prípojky 

ktoré nie sú v našej správe. Podmienky styku opt. vedenia s týmito vedeniami sú totožné ako pri 

styku s vedeniami v správe PVPS a.s. 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 15 – vyjadrenie zo dňa 03.01.2017 číslo: 

6611700124   

  v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len „SEK“) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.; 

  existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona číslo 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona číslo 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu; 

 vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo 

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa 

bodu 3; 

 bod 3 – stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203; 

 v zmysle § 66 ods.7 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant;  

 v zmysle § 66 ods.10 zákona číslo 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je 

možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK; 

 v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, 

a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 

mailto:jan%1F.dubinak@telekom.sk
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dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zariadení; 

 v  prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., 

je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma; 

 nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona číslo 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

 v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie; 

 pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že 

v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto zariadení; 

 v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou; 

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu; 

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené; 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu; 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje); 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;  

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo: 12129; 

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia); 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST; 

- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice, vyjadrenie zo dňa 21.12.2016  

 požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
technického vybavenia; 

 realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 

(ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 

mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách; 

 jestvujúce káble musia byt‘ vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na 

adresu SWAN KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice; 

 vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 

povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do 

drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť; 

 pri stavebných prácach si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu optických káblov. 

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, vyjadrenie zo dňa 11.01.2016 

číslo:3JP/5283310/2017 
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 v záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné NN a VN rozvody; 

 upozornenie na ochranné pásma v zmysle §43 zákona 251/2012 Z.z.: 

- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 

kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je: 

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

 -    v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je  

 okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané: 

a)  zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne 

ťažké mechanizmy, 

b)  vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné 

práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť 

a bezpečnosť‘ prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 

K plánovaným zemným prácam žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

 pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 

objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: 

skripko_stefan@vsds.sk., tel. 055 610 2792, 0917 433 311 - Ing. Štefan Škripko, alebo 

stolicny_peter@vsds.sk, tel.0556102213,0918248 563 - Ing. Peter Stoličný; 

 v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného 

výkopu s nim, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu; 

 odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; 

 pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia 

byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. 

 pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučne a.s. žiadame, aby bol 

prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 

 Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovná dni pred zasypaním 

odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: č. t. 055610 2772; 

 pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami 

v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka 

doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade 

s normami STN 34 1050, STN 33 200-5-52 a 73 6005. 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. Box 216, Bratislava 5, vyjadrenie zo dňa 

14.12.2016 číslo:51161548 

 podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas 

samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a 

spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných 

osôb je vytýčenie siete UPS. Táto skutočnosť sa zaznamená zápisom do stavebného denníka; 

 investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred 

zahájením výkopových prác; 

 bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 

Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN; 

 preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia 

(najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, 

tzn. len ručný výkop; 

 preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy; 

 v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi 

telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPS žiadame, aby sme boli vopred 

prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor; 

 bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, 

v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi 

najbližšími distribučnými skriňami; 

 v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) 
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spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred 

prizvaní pred  zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPS 

realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou; 

 zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC; 

 v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa 

uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou 

UPC. 

Michlovský, spol. s r.o., Pri Hati 1, Košice, vyjadrenie zo dňa 14.12.2016 číslo: KE-2224/2016 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ (podzemné 

telekomunikačné zariadenia), ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, 

že zabezpečíte:              

 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu 

objednať u správcu PTZ; 

 preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú  

odchýlku ± 30 cm  skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri 

prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 

a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 

1 m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ; 

 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu; 

 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ; 

 súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ; 

 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou; 

 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markery); 

 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo:033/77 320 32, mob. 0907 

721 378; 

 overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia); 

 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníkov servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu 

PTZ.  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“), Trnavská cesta 100/II, 

Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.12.2016 číslo: 28/10356/2016/NASES 

 v záujmovom území dôjde k styku s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe 

NASES; 

 existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň 

musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona číslo 351/2011 Z.z. o ochrane 

proti rušeniu; 

 podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia 

byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom 

žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES; 

 v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh 

všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto podmienky zodpovedá projektant; 

 poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne; 

 pred začatím zemných prac musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení 

priamo na povrchu terénu. Vytýčenie zabezpečí podľa dohody správca siete alebo žiadateľ; 

V prípade, že vytýčenie zabezpečí žiadateľ (resp. stavebník), je povinný odovzdať správcovi 

siete doklad o vytýčení (vytyčovací protokol) podpísaný a opečiatkovaný autorizovaným 

geodetom; 
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 žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovnici vykonávajúci zemné práce boli 

oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby 

v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy 

telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú 

odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm; 

 akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na 

telefónne číslo +421 232 780 799; 

 v prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na 

telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe 

a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu); 

 upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania 

zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES; 

 v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho 

vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené 

s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia 

realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný 

vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete; 

 nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení; 

 toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa 

vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie. 

TEXNET, s.r.o., Osloboditeľov 50, Spišský Štvrtok, vyjadrenie zo dňa 13.12.2016  

V záujmovom území sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti RUPKKI s.r.o. 

S predmetnou stavbou súhlasíme za týchto podmienok: 

 pri projektovaní a realizácii stavby dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. Z. o ochrane sietí a ich zaradení; 

 pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných 

káblových vedení priamo v teréne (kontakt: +421 905 704 895); 

 preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s polohou tohto 

zariadenia a s podmienkami, ktoré sú na jeho ochranu stanovené; 

 zemné práce v ochrannom pásme vedenia vykonávať ručne; 

 po odhalení vedenia ho chrániť proti previsu a poškodeniu; 

 bezodkladne oznámiť každé poškodenie vedenia na telefónne číslo: +421 905 704 895. 

15.  Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho 

stavebného  dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa 

uskutočňovanej stavby. 

16. Podľa § 81c stavebného zákona sa pri umiestnení líniovej stavby s názvom 

„INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Šoltésovej“, na parcelách registra C KN-4749, 4750, 4751, 

4752, 4753/1, 4769/1, 5011/1 v katastrálnom území Spišská Nová Ves upúšťa od kolaudácie. 

17.  Lehota dokončenia stavby:12/2019.  

V  prípade, že stavba do stanovenej lehoty nebude ukončená, stavebník je povinný požiadať, pred 

uplynutím stanovenej lehoty stavebný úrad o jej predĺženie. 

18.  Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby 

tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné 

uviesť číslo rozhodnutia. 

19.  Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len stavebný úrad na základe žiadosti 

navrhovateľa, príp. jeho právneho nástupcu. 

20.  Územné rozhodnutie platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V prípade, že investor 

nevyužije vymedzené územie na určený účel v lehote troch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti územného rozhodnutia, podľa § 40 ods.1 stavebného zákona stráca územné 

rozhodnutie svoju platnosť.  



Číslo:20-595/2017-Ag                                                                                                                                    strana 10 

21.  Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, pokiaľ ju 

podal pred uplynutím lehoty. 

22.  Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené. 

Stanoviská dotknutých orgánov: Boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

      Správny poplatok vo výške 100,00 €  za vydanie územného rozhodnutia bol v zmysle zákona NR SR 

číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradený dňa 01.02.2017. 

 
 

O d ô v o d n e n i e : 

       Navrhovateľ: SPOJSTAV spol. s r.o. so sídlom Sadová 9, Spišská Nová Ves v zastúpení Slovak 

Telekom a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu s názvom „INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Šoltésovej“, na 

parcelách registra C KN-4749, 4750, 4751, 4752, 4753/1, 4769/1, 5011/1 v kat. území Spišská Nová Ves.  

        K návrhu boli priložené doklady: dohoda o plnomocenstve; doklad o úhrade správneho poplatku; 

projektová dokumentácia; stanoviská Mesta Spišská Nová Ves, odd. správy majetku,  odd. komunálneho 

servisu, odd. vnútornej správy, odd. výstavby a dopravy k umiestneniu stavby; Ministerstvo obrany SR, 

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice; UPC Broadband Slovakia s.r.o., 

Bratislava; OR HaZZ Spišská Nová Ves; vyjadrenia: Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor starostlivosti 

o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva a vodohospodárstva, ochrany prírody a krajiny; 

Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor CD a PK; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, odd. 

telekomunikačných služieb, Košice; OR PZ ODI Spišská Nová Ves; SPP– Distribúcia, a.s., Bratislava;  

PVPS, a.s. Poprad;  Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves;  Slovak Telekom, a.s., Bratislava;  VSD, 

a.s., Košice;  SWAN KE, s.r.o., Košice; Texnet, s.r.o., Spišský Štvrtok;  Michlovský, spol. s.r.o, Košice;  

Emkobel, a.s., Spišská Nová Ves;  NASES Bratislava;  záväzné stanoviská: Krajský pamiatkový úrad 

Košice; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného 

hygienika Košice; Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia. 

        Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou pre veľký počet účastníkov konania 

a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 21.03.2017. 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves a uverejnené na internetovej stránke 

od 22.02.2017 do 09.03.2017. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia. V oznámení boli účastníci 

konania poučení, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a svoje 

námietky a pripomienky k podanému návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na 

ne neprihliadne.  

       Na ústnom pojednávaní bolo prejednané stanovisko Mesta Spišská Nová Ves, Oddelenie vnútornej 

správy Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves vydané dňa 21.12.2016 číslo: 39505/2016 v ktorom sa 

uvádza: „Vo výkope žiadame umiestniť multirúru pre potreby mesta v celom navrhovanom úseku.“ 

Prítomný zástupca SPOJSTAVU k uvedenej požiadavke uviedol, že Mesto Spišská Nová Ves musí 

písomne požiadať SPOJSTAV spol. s r.o. so sídlom Sadová 9, Spišská Nová Ves o umiestnenie multirúry 

v navrhovanej trase výkopu pre potreby mesta. Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a sú 

zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

        V konaní stavebný úrad posúdil predložený návrh z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona 

a zistil, že nie je v rozpore s cieľmi a zámermi v území a umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia. Umiestnenie 

stavby vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu stanovených stavebným zákonom  

(§ 47 stavebného zákona) a súvisiacim predpisom (vyhláška MŽP SR číslo 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). 

       V zmysle platných predpisov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 

       Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto 

rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Mesto Spišská 

Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Ján  V o l n ý, PhD.  

                                                                                                       primátor mesta 

 

 

 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

1x overená dokumentácia stavby 

Rozhodnutie sa doručí:  

1. SPOJSTAV spol. s r.o. , Sadová 9, Spišská Nová Ves  

2. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves  

3. projektant: Ing. Ján Kuklinca, SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9, Spišská Nová Ves 

4. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich 

vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom 

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - oznámenie rozhodnutia formou verejnej 

vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu 

Na vedomie: 

1. Mesto Spišská Nová Ves, odd. správy majetku, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

2. Mesto Spišská Nová Ves, odd. výstavby a dopravy, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves  

3. Mesto Spišská Nová Ves, odd. vnútornej správy, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves  

4. Mesto Spišská Nová Ves, odd. ÚP a SP, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

5. Mesto Spišská Nová Ves, odd. komunálneho servisu,  Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

6. Emkobel, a.s., Rázusova 1846, Spišská Nová Ves 

7. Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

8. TEXNET, s.r.o., Osloboditeľov 50, Spišský Štvrtok 

9. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice 

10. Michlovský, spol. s r.o., Pri Hati 1, Košice 

11. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36,  Bratislava 5 

12. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad  

13. SPP– Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava  

14. VSD a.s., Mlynská 31, Košice   

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 15  

16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 

39/A, Košice  

17. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 

Košice 

18. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie   

      oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, Košice  

19. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II,  Bratislava 

20. Krajský pamiatkový úrad  Košice,  Hlavná 25, Košice 

21. OR PZ, ODI, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves 

22. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

23. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 

24. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 

 

 

http://www.spisskanovaves.eu/

