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Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

 

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, preskúmalo 

návrh spoločnosti SWAN KE, s.r.o., na vydanie rozhodnutia o umiestnení  líniovej stavby 

s názvom „Optická prípojka pre Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves“.  

Po preskúmaní návrhu podľa § 37 stavebného zákona stavebný úrad podľa § 39 a § 39a 

stavebného zákona vydáva 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom 

„Optická prípojka pre Embraco Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves“  

na parcelách č. C KN 9541/1 (E KN 4710, E KN 54611), C KN 9542/1, 10101/1, 9542/36, 

9542/35, 9476, 9463 (E KN 4558), 9542/45, 9542/37, 9542/90, 9542/40, 9542/33, 9542/15 

v katastrálnom území Spišská Nová Ves tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý 

tvorí nedeliteľnú súčasť originálu tohto rozhodnutia. Situáciu umiestnenia stavby a projektovú 

dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Kostelník, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 

6045*A2. 

Predmetná stavba sa v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona považuje za 

líniovú stavbu.  

 Podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len 

„zákon OEK“) môže podnik (§ 5 ods. 1 zákona OEK) v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo 

verejnom záujme: 

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 

b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 

cudziu nehnuteľnosť. 

 Podľa § 66 ods. 2 zákona OEK povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 

1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na 

vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.  
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 Popis stavby: Predmetom konania je vybudovanie elektronickej komunikačnej siete. 

Navrhovaná  trasa začína v mieste existujúcej multirúry, na ktorej sa osadí spojka matrix 

a následne trasa výkopov bude pokračovať v súbehu s cestou II/536 po pravej strane v zeleni 

k spoločnosti Embraco. Pred areálom jedna vetva  križuje komunikáciu podvŕtaním 

a pokračuje v zeleni krajom parkoviska až do zadnej časti budovy, kde sa nachádza miestnosť 

serverovne. Druhá vetva 1x križuje cestu II/536 podvŕtaním v hĺbke 1,2 m, kde sa napojí na 

druhú existujúcu multirúru. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves tak, 

ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy 

v mierke 1:500, ktorý vypracoval Ing. Peter Kostelník, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 

6045*A2. 

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 existujúcimi aj 

uvažovanými inžinierskymi sieťami. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky 

vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, odpadoch, ochrane pamiatkového fondu 

a ďalšie. 

4. Pred začatím zemných prác budú projektované trasy vytýčené 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, riadi a koordinovať práce; sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby; 

zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných 

technických požiadaviek   na výstavbu. 

7. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktorý sú podľa osobitných 

predpisov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe 

na zamýšľaný účel. 

8. 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. 

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

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

zhotoviteľa a meno a adresa osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad uskutočňovaním 

stavby.  

10. 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. 
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11. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                    

a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 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. 

12. V prípade, že si stavba vyžiada výrub stromov, je stavebník povinný podľa § 47 ods. 3 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vopred požiadať o súhlas na výrub 

dreviny. 

13. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného 

stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúcemu 

predchádzajúcemu účelu. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší 

ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú 

náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. 

14. Zhotoviteľ 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. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce 

na stavenisku, vedený stavebný denník. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa 

odstránia stavebné závady a nedorobky. 

15. Skládky stavebných materiálov oplotiť a materiál ukladať bezpečne. Kábel uložiť tak, aby 

nebránil riadnemu užívaniu pozemkov včítane prevádzky na pozemkoch. 

16. Prekopávky verejného priestranstva, súkromných pozemkov, po skončení prác uviesť  do 

pôvodného stavu. V prípade, že časť pozemku slúži ako prístupová komunikácia pre 

motorové vozidlá, upraviť ju tak, aby bol možný prejazd vozidlom. 

17. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k zásahu do poľnohospodárskej pôdy v trvaní do 

1 roka, pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde 

je investor povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (Okresný 

úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor) k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok (§ 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy). 

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

a rozhodnutia, vydané dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí: 

Krajský pamiatkový úrad Košice (záväzné stanovisko č. KPUKE-201912590-02/48258/HT 

zo dňa 19.06.2019) 

- Nemá námietky k umiestneniu stavby. 

- 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.  

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie č. 

OU-SN-OSZP-2019/007751 zo dňa 30.05.2019 podľa§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) 

K umiestneniu stavby nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky, za 

predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

1. Pri ručných výkopových prácach v blízkosti zelene zachovať maximálnu mieru opatrnosti 

a práce realizovať tak, aby nedošlo k zbytočnému narušeniu resp. poškodeniu koreňovej 

sústavy. 
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2. Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia platnej STN 

83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

3. 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. 

4. Po ukončení výstavby dbať na dôslednú úpravu územia, plochy dotknuté stavebnou 

činnosťou vrátiť do pôvodného stavu. 

 V riešenom území platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane 

prírody a krajiny. 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie č. 

OU-SN-OSZP-2019/008676-2 zo dňa 10.06.2019 podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov) 

 Z hľadiska odpadového hospodárstva k vydaniu územného rozhodnutia nemáme 

námietky za dodržania týchto podmienok: 

Odpady, ktoré vzniknú počas stavebných prác je pôvodca a držiteľ povinný zaradiť v zmysle 

vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov. Pri nakladaní s odpadmi je pôvodca a držiteľ povinný dodržiavať ustanovenia 

zákona o odpadoch a vyhlášku č. 317/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 

o odpadoch: 

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

zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového 

hospodárstva 

 pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa § 77 

ods. 2 pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ, je osoba pre ktorú sa tieto práce 

vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch 

 odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby 

 odpady odovzdať do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu 

 druhotné odpady odovzdať do zariadenia na tento účel zriadené 

 stavebník po realizácii stavby doloží na Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor SoŽP 

doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov na predmetnej stavbe. 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

(záväzné stanovisko č. OU-SN-OCDPK-2019/007862 zo dňa 13.06.2019 pre potreby 

územného konania) 

Po preštudovaní predloženej dokumentácie stavby nemáme námietky po splnení 

nasledovných požiadaviek: 

1. cesta II/536 bude dotknutá výlučne v mieste a spôsobom podľa priloženej dokumentácie, 

overenej tunajším úradom, 

2) trasa navrhovaného káblového vedenia bude križovať cestu II/536 výlučne metódou 

riadeného pretlaku v minimálnej hĺbke 1200 mm pod niveletou komunikácie s uložením kábla 

do PE chráničky presahujúcou minimálne 1 m na každú stranu od okraja komunikácie, 

3) stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, 

4) káblové vedenie v zemi bude vedené aj v súbehu s cestou II/536, umiestnené bude v hĺbke 

minimálne 60 cm (vo voľnom teréne). Ochrana vedenia bude zabezpečená výstražnou fóliou 

šírky 150 mm, 
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5) akýkoľvek stavebný resp. montážny materiál je zakázané skladovať na ceste II/536 a na 

cestnom pozemku, 

6) počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty II/536, prípadné 

znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady, 

7) počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty a v 

okolí cesty II/536, 

8) za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku je zodpovedný investor, 

9) investor stavby je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese cesty II/536, 

aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. 

Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu, 

10) po ukončení výstavby budú plochy dotknuté výstavbou uvedené do pôvodného stavu, 

11) v lehote 4 týždňov pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať tunajší cestný 

správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 

8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Práce, 

ktorými bude dotknutá cesta môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie, 

12) z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie 

stavebných prác a ich realizácii v tesnej blízkosti pozemnej komunikácie je potrebné podať na 

tunajší cestný správny orgán v lehote 4 týždňov pred obmedzením dopravy žiadosť o vydanie 

povolenia na čiastočnú uzávierku cesty II/536 podľa 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky 

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, 

13) počas čiastočnej uzávierky cesty II/536 je žiadateľ povinný v prípade potreby zabezpečiť 

regulovanie cestnej premávky príslušníkmi policajného zboru alebo náležite poučenými 

osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) a písm. t) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo požiadať tunajší 

úrad o určenie prenosného dopravného značenia, 

14) vzhľadom na skutočnosť, že stavebno-montážne práce súvisiace s uvedenou stavbou budú 

vykonávané aj mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou 

začiatok a koniec obce, t. j. budú vykonávané v ochrannom pásme cesty II/536, je žiadateľ 

povinný 4 týždne pred začatím prác požiadať tunajší správny orgán o povolenie výnimky zo 

zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme (25 metrov od osi 

vozovky cesty II. triedy) v zmysle § 11 ods. 2) cestného zákona. 

15) termín začatia činnosti v ochrannom pásme bude oznámený cestnému správnemu orgánu 

7 dní pred začiatkom stavebných prác na adrese maros.sefcik@minv.sk 

16) v prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bok zaslaná tunajšiemu 

úradu pre účely vydania stanoviska, bude upravená verzia projektovej dokumentácie opätovne 

zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien. 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

(výnimka č. OU-SN-OCDPK-2019/012608 zo dňa 12.09.2019 zo zákazu činnosti 

v ochrannom pásme pozemných komunikácií – záväzné stanovisko) 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povoľuje 

výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie cesty II. triedy č. 

536, na KN-C par. č. 9476, k. ú. Spišská Nová Ves v miestach podľa overenej situácie 

spracovanej podľa Ing. Kostelníka v 05/2019 z dôvodu realizácie prác súvisiacich s uložením 

optickej prípojky v navrhovanej trase v dotknutom úseku uvedenej cesty v rámci stavby: 

„Optická prípojka pre EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o. Spišská Nová Ves“. 

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok: 
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1) Miesto: ochranné pásmo cesty II. triedy č. 536 v k. ú. Spišská Nová ves, podľa predloženej 

projektovej dokumentácie z 05/2019. 

2) Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter Kostelník 

v 05/2019. 

3) Počas vykonávania prác nesmie byť na uvedených cestách skladovaný žiadny stavebný 

materiál. 

4) Pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných 

inžinierskych sieti dotknutých predmetnou výstavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K 

ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií. 

5) Uskutočnením stavby nesmú byť ohrozené cesty II. a III. triedy a bezpečnosť premávky na 

nich a to hlavne ich technickým spracovaním alebo umiestnením. 

6) Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené vo vyjadreniach Správy ciest KSK 

stredisko Spišská Nová Ves č.. ITU- 2019/1738-4169-3 zo dňa 21.05.2019 a vyjadrení 

dopravného inšpektorátu OR PZ ODI Spišská Nová Ves č. ORPZ-SN-ODI-4-217/2019 zo 

dňa 01.08.2019. 

7) Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť stanovené 

podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem. 

8) V prípade, že pri stavebných prácach súvisiacich s uvedenou stavbou dôjde k obmedzeniu 

premávky na niektorej z uvedených ciest, či už pohybom pracovných strojov, pracovníkov 

alebo inou súvisiacou činnosťou, stavebník je povinný požiadať tunajší správny orgán aj o 

čiastočnú uzávierku príslušnej cesty v zmysle § 7 ods. 1) cestného zákona, so súhlasom OR 

PZ — ODI Spišská Nová Ves a Správy ciest KSK stredisko Spišská Nová Ves, včítane 

určenia prenosného dopravného značenia s doložením príslušných dokladov v zmysle 

cestného zákona. 

9) V prípade nesplnenia stanovených podmienok, uplatní cestný správny orgán voči 

žiadateľovi sankcie podľa § 22a cestného zákona v znení neskorších predpisov. 

Košický samosprávny kraj (vyjadrenie č. 4532/2019/OSM-19655 zo dňa 24.06.2019 

k projektovej dokumentácii) 

Listom doručeným Košickému samosprávnemu kraju (ďalej len „KSK“) dňa 14.05.2019 ste 

požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Optická prípojka pre EMBRACO 

SLOVAKIA, s.r.o., Spišská Nová Ves“ (ďalej len „stavba“). 

Podľa predloženej dokumentácie ide o telekomunikačnú líniovú stavbu, ktorej cieľom je 

pripojenie spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. do optickej siete spoločnosti SWAN KE, 

s.r.o.. Stavba sa svojim umiestnením dotýka cesty č. II/536, a to uložením optickej siete v jej 

súbehu, ako aj jej krížením. Podľa predloženej dokumentácie sa stavba svojím umiestnením 

okrem iných dotýka aj pozemku reg. C KN parcelné č. 9476 v katastrálnom území Spišská 

Nová Ves nachádzajúcim sa pod dotknutou cestou. 

KSK je vlastníkom vyššie uvedenej cesty a pozemku. Ich správcom je Správa ciest KSK, 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len „správca“). 

Po oboznámení sa s predloženými podkladmi, ako aj stanoviskom správcu dotknutej cesty a 

pozemku, KSK ako ich vlastník požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok: 

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné 

náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu, 

- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných 

predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných 
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komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších 

predpisov, 

- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali 

bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov, 

- pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých 

inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku v mieste 

uloženia stavby môžu nachádzať, 

- na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať 

k jej znečisteniu, ani k jej poškodeniu, prípadné jej znečistenie odstráni bezodkladne investor 

na vlastné náklady, prípadné jej poškodenie odstráni investor v spolupráci so správcom cesty 

na vlastné náklady, 

- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení 

správcu č. ITU-2019/1738-4169-3 zo dňa 21.05.2019, 

- počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho 

roku, správca vykonáva zimnú údržbu cesty, podmienky realizácie stavby v tomto období je 

potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom, 

- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutého pozemku a cesty v 

dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti 

s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku 

neodborne prevedených prác, 

- akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa pozemku a 

cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom, 

- v prípade, že stavba na uvedenom pozemku bude realizovaná vo verejnom záujme, tzn. že v 

zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov dôjde k obmedzeniu užívania pozemku z titulu vzniku zákonného 

vecného bremenu, je investor povinný bezodkladne po jej dokončení písomne vyzvať KSK k 

uzatvoreniu Dohody o náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenie 

užívania nehnuteľností; výška náhrady bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným 

KSK, pričom náklady spojené s jeho vyhotovením budú pripočítané k celkovej výške 

náhrady, 

- v prípade, že stavba nie je realizovaná vo verejnom záujme v spojitosti s vyššie uvedeným 

právnym predpisom je investor povinný: 

- pred začatím stavebných prác uzatvoriť so správcom dotknutého pozemku nájomnú zmluvu 

pre účely zabezpečenia práv k tomuto pozemku, 

- investor sa najneskôr do 30 dní od ukončenia stavby písomne obráti na odbor správy 

majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemku KSK z 

majetkovoprávneho hľadiska. 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (vyjadrenie č. IU-2019/1738-4169-3 zo dňa 

21.05.2019) 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ako majetkový správca ciest II. a III. triedy 

Vám podľa § 140b stavebného zákona dáva toto záväzne stanovisko. 

S povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/536, s vydaním 

územného rozhodnutia na stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby a 

s uložením optického kábla v chráničke do cestného telesa v mieste technológiou pretláčania a 

s jej uskutočňovaním súhlasíme pri dodržaní týchto podmienok: 

1.. Na ukladanie vedení do telesa cesty a jej súčastí sa vzťahuje § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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2. Trasu optického telekomunikačného kábla v súbehu s cestou žiadame situovať mimo 

cestného telesa dotknutej cesty s výnimkou kríženia ciest pretláčaním a to za vonkajšou 

hranou cestnej priekopy a zároveň vo vzdialenosti min. 10,00 m od mostného objektu. 

3. Pred vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby navrhovateľ — stavebník 

požiada o písomný súhlas vlastníka cesty — Košický samosprávny kraj. 

4. Stavebník pred vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby požiada príslušný 

cestný správny orgán - Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácii o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré je pre 

cestu II. triedy 25 m. 

5. Stavebník pred začatím stavebných prác v cestnom telese v dostatočnom predstihu požiada 

príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácii o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - 

pretláčanie. 

6. Min. 15 dní pred začiatkom stavebných prác vykonávaných okolo ciest a v ich blízkosti 

žiadame oznámiť majetkovému správcovi cesty na č. tel. 0917 264 469 (Šarišská). 

7. Štartovacia a cieľová jama na vykonávanie pretlaku bude umiestnená mimo cestného telesa 

dotknutej cesty tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a nebola ohrozená stabilita 

komunikácie. 

8. Chránička bude presahovať 1 m za hranicu cestného telesa na obe strany v minimálnej 

hĺbke 1.5 m pod úrovňou nivelety vozovky. 

9. Stavebník je zodpovedný za práce vykonávané na cestnom pozemku a v blízkosti dotknutej 

cesty. 

10. Pri uskutočňovaní stavby je možné použiť iba výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas ich vykonávania nebola prerušená cestná 

premávka a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na dotknutej ceste. 

12. Zemina z výkopu nesmie byť uložená v hlavnom dopravnom priestore a cestnom 

príslušenstve (rigol, cestná priekopa, atď.). 

13. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k znečisteniu vozovky a k poškodeniu 

cestného telesa a jeho súčastí a nebola ohrozená stabilita komunikácie. Nadmerné znečistenie 

vozovky je potrebné neodkladne odstrániť a okolie cesty musí byť uvedené do požadovaného 

stavu. 

14. Pri uskutočňovaní stavby v blízkosti dotknutej cesty zemina z výkopu nesmie byt‘ uložená 

na vozovke a odvodňovacích zariadeniach (rigoloch, cestných priekopách, priepustoch atď.). 

Na vozovke nesmie byť uskladnený žiadny stavebný materiál. 

15. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty, v dôsledku 

stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade 

vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu 

na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov (TP) opravu 

vykonať na vlastné náklady. 

16. Stavebník v mieste zásahu do cestného telesa cesty poskytuje na kvalitu vykonaných prác 

záruku 5 rokov odo dňa ukončenia prác, resp. nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. 

Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo 

záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni 

správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka. 
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17. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené tretím osobám, 

ktoré by mohli vzniknúť počas uskutočňovania stavebných prác a po ich ukončení v 

stanovenej záručnej lehote. 

18. V prípade budúcej opravy úseku cesty dotknutej touto stavbou, v rámci predprojektovej 

prípravy stavby a pred začatím stavebných prác na oprave dotknutého úseku cesty, pri ktorej 

by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia. stavebník, vlastník resp. podzemného vedenia 

umiestneného v cestnom telese, v súlade s § 18 ods. 14 cestného zákona, je povinný na výzvu 

vlastníka alebo správcu dotknutej pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady 

vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne. 

19. Po ukončení stavby stavebník doručí majetkovému správcovi dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie stavby (v dotyku s cestou) v elektronickej 

podobe. 

K projektovej dokumentácii a k vydaniu územného rozhodnutia si stavebník — navrhovateľ 

vyžiada záväzné stanovisko aj od príslušného cestného správneho orgánu - Okresného úradu 

Spišská Nová Ves, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. č. 5, 

052 0 Spišská Nová Ves. 

21. Povinnosti uvedené v tomto stanovisku sa vzťahujú aj na právnych nástupcov 

navrhovateľa - stavebníka. 

OR PZ Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves (stanovisko č. ORPZ-SN-ODI-4-

217/2019 zo dňa 01.08.2019 k PD organizácie dopravy, výnimke z ochranného pásma cesty 

a k zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie) 

Na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 29.07.2019 vo veci vyjadrenia sa k návrhu 

organizácie dopravy prenosným dopravným značením na ceste II/536 a na komunikácii 

vedúcej k firme EMBRACO SLOVAKIA podľa predloženej PD organizácie dopravy počas 

realizácie optickej prípojky pre spoločnosť EMBRACO SLOVAKIA s.r.o. v Spišskej Novej 

Vsi, Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Spišskej Novej Vsi dáva nasledovné stanovisko. 

Predložená PD rieši návrh organizácie dopravy prenosným dopravným značením na ceste 

II/536 v k.ú. Spišská Nová Ves a na účelovej komunikácii parkovisku ako aj prístupovej 

komunikácii k spoločnosti EMBRACO SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves počas realizácie 

optickej prípojky. 

So zvláštnym užívaním a výnimkou zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásmo cesty 

II/536 v k.ú. Spišská Nová Ves, určením prenosného zvislého DZ na cestu II/536 a na 

účelovej komunikácií parkovisku a prístupovej ceste k spoločnosti EMBRACO SLOVAKIA 

s.r.o. Spišská Nová Ves počas realizácie optickej prípojky podľa predloženej PO regulačných 

opatrení v doprave súhlasíme a vydávame záväzné stanovisko, po dodržaní týchto 

podmienok: 

1. V prípade akéhokoľvek zníženia viditeľnosti, uzávera a dopravné značenie bude musieť 

byť osvetlené červeným, alebo oranžovým neoslnivým svetlom podľa predloženej PD, 

2.Prenosné DZ musia tvarom vyhovovať vyobrazeniu DZ v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z.z. 

veľkosťou, farebným a povrchovým vyhotovením musia DZ vyhovovať STN 01 8020, 

3. Prenosné DZ musia byť v reflexnom povrchovom vyhotovení, 

4. Pripadnú reguláciu dopravy budú realizovať výlučne len poučení a farebne označení 

pracovníci v zmysle § 4 vyhlášky č. 912009 Z.z,, 

5. Po opustení pracovného miesta pracovníkmi požadujeme miesta otvorených výkopov 

zabezpečiť v zmysle TP 06/2013, aby nedošlo k pádu chodcov a vozidiel do výkopov 

(plotmi), 
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6. Vzhľadom k tomu. že v uvedenom úseku cesty sa plánujú práce na výmene VN vedenia pre 

spoločnosť EMBRACO, ktoré bude realizovať Východoslovenská distribučná a.s., 

požadujeme zosúladenie harmonogramu prác (aby nedošlo k súčasnému vykonávaniu prác, 

vtom istom úseku cesty II/536 a na komunikácií k spoločnosti EMBRACO)!!! 

Východoslovenská distribučná a.s., Košice (vyjadrenie č. 9555/2019 zo dňa 16.05.2019 

k existencii sietí) 

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných 

mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV), VVN (do 110kV) rozvody 

a elektrická stanica (trafostanica – TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň 

upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov. 

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

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor 

v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej 

a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto 

vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí  

a) od 1 kV do 35 kV vrátane 

1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m, 

2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m, 

3. pre zavesené káblové vedenie 1m, 

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15m, 

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia 

s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu. 

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 

vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m, 

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 

presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, 

že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi 

vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh 

pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického 

vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča 

nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená 

stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického 

vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa 

platných STN. 

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré 

nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej 

energie. Ich priebeh neevidujeme. 



Číslo: 20-2449-4/2019-JS  strana 11 

 

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice 

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré 

sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu 

elektrickej stanice, 

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú 

vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu 

elektrickej stanice, 

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 

elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 

technologických zariadení. 

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané 

vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť 

a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. 

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných 

predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby 

voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. 

V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s., uplatňovať všetky škody a zvýšené 

náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia 

dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (vyjadrenie č. O-12305/2019 zo dňa 

11.06.2019 k trase optického vedenia pre územné konanie) 

V navrhovanej trase pokládky optického kábla sa nachádza verejný vodovod v správe PVPS, 

a.s., Poprad. Na trase dôjde ku križovaniu a súbehu podzemných vedení. 

Optické vedenie, ktoré bude v súbehu s vodovodným potrubím a súvisiace nadzemné objekty, 

požadujeme uložiť resp. umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu (v zmysle  

zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19). A to vo vzdialenosti 

najmenej 1,5 m meranej vodorovne od pôdorysného okraja vodovodného potrubia. 

Pri nedostatku priestoru pre uloženie káblového vedenia v zastavanom území kontaktujte 

správcu vodovodu a po dohode dovoľujeme postupovať podľa STN 73 6005 (min. odstupová 

vzdialenosť 0,40 m od vodovodu). 

Pri križovaní vodovodného potrubia požadujeme navrhnuté káblové vedenie uložiť do 

chráničky dlhej min. 2,0 m a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť najmenej 0,20 m (podľa 

STN 73 6005). 

Pretláčanie resp. podvrtanie požadujeme riadiť smerom od vodovodu, nie smerom 

k vodovodu. 

Výkopové práce v blízkosti vodovodu požadujeme vykonávať ručne. 

Pri obnažení vodovodného potrubia žiadame pred zasypaním prizvať na obhliadku správcu 

vodovodu, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok. 

Pred začatím výkopových a stavebných prác požadujeme vytýčenie verejného vodovodu 

v správe PVPS, a.s. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS, a.s., na základe objednávky. 

SPP – distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/NS/0344/2019/Hy zo dňa 27.05.2019 k žiadosti 

o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie a k umiestneniu stavby 

z hľadiska bezpečnostných ochranných pásiem plynárenských zariadení) 

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt) 

Regulačná stanica (RS) s el. prípojkou, VTL plynovod DN 300 OCL, 4,0 MPa, STL 

plynovod D 110 PE, chránené ochranným a bezpečnostným pásmom plynárenského 

zariadenia. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
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„Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania 

nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

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

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

písomnej objednávky.  

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení. 

Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 

pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 

posúdenie SPP-D. 

V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

právnych predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 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 a existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov  všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

V miestach križovania s VTL plynovodom požadujeme uložiť optický kábel do betónovej 

(plastovej) tvárnicovej chráničky alebo korýtka presahujúcu o 2 m na oboch stranách okraje 

križovaných vedení a pri súbehu optického kábla s VTL plynovodom rešpektovať min. 

vzdialenosť 3m. 

Slovak Telekom a.s. (vyjadrenie č. 6611913157 zo dňa 13.05.2019 k existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.) 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. 

Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

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

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie 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. 
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3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú 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 sietí. 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  sa do 

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

povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 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. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze 

zriaďovania skládok materiáli a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. 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. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. 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 na Vašom záujmovom území sa môžu 

nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 

televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s.,  a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytovaných dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
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1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný 

zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom  

Slovak Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hocman, 

spojstav@spojstavke.sk. 

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ 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 ± 

30cm skutočného uloženia 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 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

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

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, 

- 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 vedomia ST), 

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, 

je toto možné vykonať len s súhlasom správcu siete. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

SITEL, s.r.o., (vyjadrenie č. 487/2019/SN zo dňa 13.05.2019 k existencii podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení spoločnosti SITEL, s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s., 

O2 Slovakia, s.r.o.) 

V záujmovom území stavby sa nachádza telekomunikačná trasa v správe a majetku 

spoločnosti SITEL, s.r.o. 

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za dodržania 

nasledovných podmienok: 

1. V záujmovom území sa nachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr a optických káblov 

spoločnosti SITEL, s.r.o. 

2. Pred začatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL, s.r.o., túto 

mailto:spojstav@spojstavke.sk
http://www.telekom.sk/


Číslo: 20-2449-4/2019-JS  strana 15 

 

telekomunikačnú trasu vytýčiť a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej ochrany. 

3. V ochrannom pásme a v miestach súbehu a križovania podzemných telekomunikačných 

vedení nie je možné použiť technológiu mikrotunelovania, v týchto miestach vykonávať 

výlučne ručný výkop vo vzdialenosti 1,5 m na obe strany telekomunikačnej trasy. Pred 

zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL, s.r.o., na obhliadku. 

4. Za akékoľvek porušenie vedení v telekomunikačnej trase v správe spoločnosti SITEL, 

s.r.o., je zodpovedný stavebník. 

5. Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá informácia o aktuálnych existujúcich PTZ 

v rozsahu ním vyznačeného územia v situácii SITEL, s.r.o. Za správnosť zaslaných 

podkladov ku žiadosti o vyjadrenie je v plnom rozsahu zodpovedný žiadateľ. 

6. Nedodržanie podmienok ochrany PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 45 zákona 

č. 195/2000 Z.z. s následným vyvodením sankcií, a to podľa zákona o telekomunikáciách, 

trestného zákona a zákona o priestupkoch. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (vyjadrenie č. 330-2019/1-3353 zo dňa 

14.05.2019 k existencii telekomunikačných sietí a zariadení) 

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú 

telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany 

existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete 

a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 

poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný 

rešpektovať nasledovné: 

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

Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011Z. 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 exitujúcich 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 povinnosti 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 byt zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení 

priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete. 

Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci 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 upozorni 

na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

± 30cm. 

Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi 

na tel. č.: +421 232 780 799. 

V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť 

skutočnosť na tel. č.: +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej 

dobe a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného 

stavu). 
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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 povinnosti 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. 

V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sieti v správe 

NASES. 

19. Územné rozhodnutie platí tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. V prípade, že investor 

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

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

rozhodnutie svoju platnosť. 

20 Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len stavebný úrad na základe 

žiadosti navrhovateľa. 

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. 

23. Lehota dokončenia stavby: 11/2022. 

24. 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. 

56. V zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona (stavby, pokiaľ si vyžadovali stavebné 

povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia), s odvolaním sa na § 56 

písm. b) stavebného zákona, predmet tohto konania nepodlieha kolaudácii. 

 Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené. 

 Stanoviská dotknutých orgánov: Boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 Správny poplatok v sume 100,-€ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený dňa 27.08.2019. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Spoločnosť SWAN KE, s.r.o., podala na tunajšom úrade dňa 27.08.2019 návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom „Optická prípojka pre Embraco 

Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves“ na parcelách č. C KN 9541/1 (E KN 4710, E KN 54611), 

C KN 9542/1, 10101/1, 9542/36, 9542/35, 9476, 9463 (E KN 4558), 9542/45, 9542/37, 

9542/90, 9542/40, 9542/33, 9542/15 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  
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Podľa § 32 stavebného zákona „umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť 

dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým podľa písm. a) 

citovaného ustanovenia je rozhodnutie o umiestnení stavby“. 

Podľa § 34 ods. 1 stavebného zákona „účastníkom územného konania je navrhovateľ, 

obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu to vyplýva 

z osobitného predpisu“. 

Podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona „v územnom konaní o umiestnení stavby, 

o využívaní územia, o stavebnej uzávere a ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj 

právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté“. 

Podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona „územné konanie sa začína na písomný návrh 

účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží 

dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou 

oprávnenou sobou (§ 45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa 

uvedie zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci 

konania a sú navrhovateľovi známi“. 

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona „stavebný úrad oznámi začatie územného 

konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie 

spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov konania, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 

neprihliadne“. 

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona „začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere 

a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 

územného konania verejnou vyhláškou“. 

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona „stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potreby požadovaného opatrenia 

v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 tohto 

ustanovenia a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú 

hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, 

dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí 

iným orgánom“. 

Podľa § 38 stavebného zákona „ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné 

právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo 

rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok 

vyvlastniť“. 

Podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona: pod pojmom „iné práva k pozemkom 

a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ 

sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

Podľa § 39 stavebného zákona „v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad na 
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navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä 

súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých 

stavieb a iných opatrení v území, a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane 

architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov 

konania“. 

Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona „rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 

stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 

určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia“. 

Podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona „v podmienkach na umiestnenie stavby sa určia 

požiadavky 

a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie 

b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby 

s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby 

vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup 

a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na 

napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na 

podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane 

požiadaviek a úpravu jeho nezastavaných plôch, 

c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo  ich blízkosti, 

d) vplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov“. 

 Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona „stavebné povolenie ani ohlásenie sa 

nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí 

vrátane, oporných a vytyčovacích bodov“. 

 Podľa  § 76 ods. 1 stavebného zákona „dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú 

na samostatné užívanie, alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 

práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia“.  

 Stavebný úrad dňa na základe podaného návrhu oznámil začatie územného konania 

verejnou vyhláškou a dňa 15.10.2019 vykonal ústne jednanie. 

 Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predložený návrh, príslušnú projektovú 

dokumentáciu a doklady, ktoré tvorili vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých 

organizácií a organizácií štátnej správy.  

 Stavebný úrad dospel k záveru, že návrh na vydanie územného rozhodnutia je v súlade 

so stavebným zákonom a jeho vykonávacími predpismi. Zistil, že navrhované umiestnenie 

stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, bezpečnostným, hygienickým 

a požiarnym predpisom a umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

 Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 

územného rozhodnutia. 

 Na základe toho 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 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves, 

Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves.   

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 Ing. Pavol   B e č a r i  k 

         primátor mesta 

                                                                                                           

Príloha pre navrhovateľa: 

1x overená dokumentácia stavby 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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

2. Účastníkom konania – vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov a stavieb na nich 

podľa LV č. 10467, 10943, 6953, 1919, 10452, 7139 – formou verejnej vyhlášky na 

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

 

Na vedomie: 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad 

5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 

8. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 

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

oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice 

10. OR Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 

12. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

13. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

14. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

15. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 

5, Spišská Nová Ves 

16. Správa ciest KSK, Ostrovského 1. 040 01 Košice 

17. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves 

18. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie výstavby a dopravy 

19. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

 

http://www.spisskanovaves.eu/

