
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ vis
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničně námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Číslo: 20-1788-5/2019-35 Spišská Nová Ves 06.08.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O zná men je

rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením primerane podl‘a * 69 ods. 2
zákona ě. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) verejnou vyhláškou

Mesto Spišská Nová Ves, akc vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne a účelové komunUcácie podľa * 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „cestný zákon“) v spojení s 120
zákona č. 50/1976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a * 2 písm. a) bod 3 zákona Č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie úzenwé celky
v znení neskoľších predpisov po uskutočnenom konaní rozhodnutím č. 20-1788-4/2019JS zo
dňa 01.08.2019 podřa 68 stavebného zákona povolilo zmenu stavby „ROCHUS —

renesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši — a SO 02 — Banícke
námestie s osadením mapy baMckych a hutníckych miest Spiš — Gemer — Ozd, vrátane
osvetlenia, SO 03 — Banícky most, vrátane osvetlenia, SO 05 — Prístupová komunikácia
(zmena Č. 2)“ pred jej dokončením s novým názvem „Ekologicky a bezpečne v Spišskej
Novej Vsi (dopravná mobilita na Nábreží Hornádu)“ na parcelách Č. C KN 2447, 2449/1 ‚

2451/1, 2453/3, 2455/11, 2455/12, 2181/16, 2181/10, 9171/2, 9171/3, 10187, E KN 52497/2,
51053 a 51052 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Projekt je priamym pokračovaním a doplnením zmeneného projektu z r. 2007.
Původná projektová dokumentácia sa doplňa o novů — modernejšiu a komplexnejšiu
koncepciu a dokumentáciu So zreteľom na chýbajúcu nemotorovú dopravu v území. Jej
ciel‘omje prepojenie na už jestvujúce vybudované mestské cyklotrasy.

Projekt i-ješi výstavbu cyklistických komunflcácií a komunikácií pre chodcov
a imobilných obČanov, funkČnýcb ti-jed D2 a D3 vedúcich k pešej zóne, ňmkčnej triedy Dl,
horů predstavuje budúcu rozptylovú plochu „shared space“. Pre zabezpečenie dopravnej
obsluhy objektov bývania, občianskej vybavenosti a samotného toku Hornád sa vybudujú
miestne prístupové komunikácie funkČnej triedy C3, kategórie MOU 6,5/30 a MOK 3,75/30.
Na ich koncoch sa nachádzajú obratiská, ktoré zároveň slúžia na dopravnú obsluhu
stávajúcich objektov. Prístupová komunflcácia nachádzajúca sa za bytovými domami slúži
v obmedzenej miere na zásobovanie malými a strednými osobnými motorovými vozidlami



skupiny 01. V pridruženom dopravnom priestore navrhovaných komunikácií sa nachádzajú
chodníky a cestičky pre cyklistov a spevnené plochy. Chodníky budú od jazdných pásov
oddelené zvýšenou obrnbou. Prepojenie rozptylovej plochy so systémom chodníkov
a cyklistických komunHcácií, nachádzajúcich sa na druhom brehu rjeky Hornád je navrhované
mostom/Iávkou pre cyklistov a peších.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta ana intemetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu. Posledný deň
tejto lehoty je dňom domčenia (21.08.2019). Pnloha verejnej vyhlášky — textová časf
stavebného povolenia je okrem intemetovej stránke mesta k dispozícH aj na tunajšom
stavebnom úrade, Č. dv. 330.

Podľa 54 zákona č. 7 1/1967 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 7, Spišská Nová Ves.

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

MES‘isjcý ÚflAJ) (D n-ddetenie úzenuiého plánovania (Ea stavebnéjo podadku
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1 arch. Teodor S t u b fl a

- vedúci oddelenia ŮPaSP

Vnesené dna: 06.08.2019 Sňaté dňa: 22.08.2019

M1!.STSKÝ Ú1AĎ
odde{erňc úzernného pinovania (‘

a stavebnčhj podatiku ‚ ‘ I

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie

Rozhodnutie sa verejnou vyhláškou doručuje:

Účastnflcom konania — vlastnflcom stavbou dotknutých pozemkov, susedných pozemkov
a stavieb na nich podFa LV Č. 1,4342, 11366, 9334, 12162, 9588, 9298, 11948, 9425, 9348,
9426, 9349, 9531, 9660, 7898, ako aj projektantovi: Ing. Štefan Labuda — verejnou vyhláškou
na úradnej tabuli mesta a na intemetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu
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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

RadniČné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Číslo: 20-1788-4/2019-JS Spišská Nová Ves 01.08.2019

Mesto Spišská Nová Ves

zastúpené

Mestským úradom Spišská Nová Ves, Oddelením výstavby a dopravy,
Stefánikovo námestie Č. 1, Spišská Nová Ves

ROZHODNUTIE

Mesto Spišská Nová Ves, akc vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne a účelové komunikácie podľa 3a ods. 4 zákona ě. 135/1961 Zb. o pozemných
komimikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v spojení s 120
zákona Č. 50/1976 Zb. o ázemiiom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a * 2 písm. a) bod 3 zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov vydalo dňa

13.07.2007 pod č. 09-0857i2007-Fe stavebné povolenie na stavbu „ROCHUS — renesancia,
oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši — SO 02 — Banícke námestie
s osadením mapy baníckych a hutníckych miest Spiš — Gemer — Ozd, vrátane osvetlenia“ na
parcelách č. C KN 2181/4, 2451/1, 9172/2, 2453/3, 2453/2, 2179 a 2178 v katastrálnom
území Spišská Nová Ves,

13.07.2007 pod č. 09-0858/2007-Fc stavebné povolenie na stavbu „ROCI{US — renesancia,
oživenie historických udalostí a bankkych tradícií na Spiši — SO 03 — Banícky most, vrátane
osvetlenia“ na parcelách Č. C KN 9166/1, 9171/2, 9172/2 a 2451/1 v katastrálnom území
Spišská Nová Ves,

13.07.2007 pod č. 09-0990/2007-Fc stavebné povolenie na stavbu „ROCHUS — renesancia,
oživenie historických udalos« a baníckych tradícií na Spiši — SO 05 — Prístupová
komwikácia (zmena Č. 2)“ na parcelách č. 9166/1, 9171/2, 9172/2 a 2451/1 v katastrálnom
území Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves, ako prfslušný špeciálny stavebný úrad, žiadosť Mesta
Spišská Nová Ves, zastúpeného Mestským úradom Spišská Nová Ves, oddelením výstavby
a dopravy, o povolenie zmeny vyššie uvedených dopravných stavieb pred ich dokončením
s novým spoločným názvom „Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (dopravná
mobilita na Nábreží Hornádu)“ prejednalo v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právem
chránených záujmov alebo povinností účastnflcov konania, ako aj záujmov chráncných
dotknutými orgánmi a po uskutoČnenom konaní rozhodlo takto:



Zmena stavby „ROCHUS — renesancia, oživenie historických udalostí a baníckych
tradícií na Spiši — a 50 02 — Banícke námestie s osadením mapy baníckych a hutníckych
miest Spiš — Gemer — Ozd, vrátane osvetlenia, SO 03 — Banícky most, vrátane osvetlenia, SO
05 — Prístupová komundcácia (zmena Č. 2)“ pred jej dokončením sa podľa * 68 stavebného
zákona

povol‘ u j e

s novým názvom „Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (dopravná mobilita na
Nábreží Hornádu)“ na parcelách č. C KN 2447, 2449/1, 2451/1, 2453/3, 2455/11, 2455/12,
2181/16, 2181110, 9171/2, 9171/3, 10187, E KN 52497/2, 51053 a51052 vkatastrálnom
území Spišská Nová Ves nasledovne:

Projekt je priamym pokračovaním a doplnením zmeneného projektu z r. 2007.
Póvodná projektová dokumentácia sa doplňa o novů — modemejšiu a komplexnejšiu
koncepciu a dokumentáciu so zretel‘om na chýbajúcu nemotorovú dopravu v území. Jej
cieľom je prepojenie na už jestvujúce vybudované mestské cyklotrasy.

Projekt rieši výstavbu cyklistických komunikácií a komunikácií pre chodcov
a imobilných obČanov, funkčných tried D2 a D3 vedúcich k pešej zóne, ňmkčnej triedy Dl,
ktorú predstavuje budúcu rozptylovú plochu „shared space“. Pre zabezpečenie dopravnej
obsluhy objektov bývania, občianskej vybavenosti a samotného toku Hornád sa vybudujú
miestne prístupové koaämikácie funkčnej triedy C3, kategórie MOU 6,5/30 a MOK 3,75/30.
Na ich koncoch sa nachádzajú obratiská. ktoré zároveň slúžia na dopravnú obsluhu
stávajúcich objektov. Prístupová komunHcácia nachádzajúca sa za bytovými domami slúži
v obmedzenej miere na zásobovanie malými a strednými osobnými motorovými vozidtami
skupiny 01. V pridmženom dopravnom priestore navrhovaných komunikácií sa nachádzajú
chodníky a cestičky pre cyklistov a spevnené plochy. Chodníky budú od jazdných pásov
oddelené zvýšenou obrubou. Prepojenie rozptylovej plochy so systémom chodnflcov
a cyklistických komunikácií, nachádzajúcich sa na druhom brehu rieky Hornád je navrhované
mostomilávkou pre cyklistov a peších.

Zmena stavby pred dokončením sa povol‘uje za týchto podmienok:
L Povolená zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podl‘a zmenenej
projektovej dokumentácie, ktorú spracovali Ing. arch. Pavel Petrík, autorizovaný architekt,
reg. č. 0341 AA a Ing. Stefan Labuda, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3087*A*421.
Prípadné zmeny může stavebník uskutočniť len na základe predchádzajúceho súhlasu
stavebného úradu.

2. Podľa 46 ods. 1 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosf a úplnosť
vypracovania dokumentácie. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho
realizovateľnosť.

3. Lehota dokončenia stavby vrátane zmeny sa mení nasledovne: 12/2022.
4. Stavebník je povinný rešpektovaf podmienky dotknutých orgánov, uvedené v jednotlivých
aktualizovaných stanoviskách:

Okresnií úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie(vyjadrenie č OU
SN-PSZP-20191009055-2 zo dňa 02.07.2019 v zmysle 28 vodného zákona)
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle * 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) dávame nasledovné vyjadrenie:
1. Je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle * 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona o vydanie
súhlasu na predmetnú stavbu. K žiadosti je potrebné doložiť projekt stavby a vyjadrenie
správcu toku — SVÍ‘, š.p., OZ Košice, Dumbierska 14, Košice.
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2. Je potrebné preveriť kaiializáciu ústiacu v mieste výstavby lávky pre peších a uviesť jej
užívanie do súladu s platnou legislatívou. Výustným objektom možno vypúšťaf do toku
Hornád len dažďové vody.

Slovenský vodohospodársky podnik. šp., Košice (stanovisko Č. CS SVP OZ KE 4129/2018/2
za dňa 20.11.2018k stavebnému povoleniu)
Z hľadiska technicko — prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímame
nasledovné stanovisko:
S predloženou projektovou dokumentáciou „Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi“
pre účely stavebného povoleniaje možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:
- novú cyMistickú a pešiu zónu vedenú pozdlž ľavého brehu v tesnej blízkosti upraveného
vodného toku dimenzovat‘ tak, aby bol možný prejazd fažkých mechanizmov správcu toku
(25 t) pyj výkone správy a údržby;
- výškové osadenie tejto zóny od pbvodného panelového chodníka požadujeme realizovat‘ do
max. výšky protiľahlého brehu, kde je realizovaný protipovodňový múrik, dimenzovaný na
Qioo;
- požadujeme, aby sa výstavbou uvedenej zóny nenarušovala a nepoškodzovala úprava brehu
vodného toku;
- na strane vodného toku požadujeme uvedenú zónu realizovať bez zábradlia;
- navrhované premostenie realizovat‘ podľa pdloženej P!), t.j. dodrat‘ bezpečnost‘ 0,5 m —

min. výšku medzi spodnou hranou mostovky a hladinou Qioo;
- základové pásy mostflca žiadame osadit‘ mimo prietočného profilu vodného toku;
- narušený terén a brehy upraveného vodného toku uviesť do póvodiiého stavu;
- v priebehu stavebných prác zabezpečit‘, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vód,
v prípade havárie žiadame kontaktovat‘ nášho havarijného technika — Ing. Kubalu na tel. č.
0911819550;
- po ukončení prác žiadame prizvať nášho zástupcu a predložif porealizačné výškopisné
a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame
predložiť lx v tlačcnej formo a lx v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg).
- zábeiy pozemkov v našej správe žiadame majetkoprávne vysporiadať (SVP, š.p.,
Dumbierska 14, Košice).
Upozorňujeme, že v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z., * 49 ods. 5 správca vodného
toku nezodpovedá za škody spósobené mimoriadnou udalosťou a Škody vzniknuté užívaním
vodných tokov.
Na základe zákona o vodách č. 364/2004 Z.z., 47 ods. 3 vlastníci stavieb, ktoré nie sú
vodnými stavbami, abbo technických zariadení umiestnených na vodnom toku
a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady
a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vód,
b) zabezpečit‘ ich pred škodlivými účinkami vód, splaveninami a ľadom,
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Krajský yamiatkový úrad Košice (závdzné stanovisko č. KPUKE-2019/15858-
3157348/SC,HTzo dňa 18.07.2019)
Zámer úpravy nehjiuteľnosti: realizácia stavby Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi —

dopravná mobilita na nábrež[ Hornádu je prípustný a pre úpravu nehnuteľnosti — stavby
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi — dopravná mobilita na nábrež( Hornádu —

nachádzajúcej sa v ochrannom pásmo pamiaúcového územia, dotknutý orgán určuje tieto
podmienky:
1. Dotknutý orgán súhlasí s realizáciou stavby Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi —

dopravná mobilita na nábrež( Hornádu tak, ako je to špecifikované v predloženej projektovej
dokumentácii.
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2. Ak počas realizácie zemnýchivýkopových prác bude odkrytý archeologický nález, je
vlastník resp. stavebník povinný postupovať v zmysle 127 stavebného zákona, nález ihneď
ohlásiť a urobit‘ nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňam nerozhodne stavebný
úrad po dohode s orgáriom 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.
3. Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať pri realizačných prácach dotknutý orgán podľa
* 32 ods. 13 pamiatkového zákona.
4. V]astnflc je povinný každú závažnú zmenu, zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného
stanoviska vopred prerokovať a odsúhlasiť dotknutým orgánom.

OR PZ Okresný dopravný inš7iektorát Spišská Nová Ves (stanovisko Č. ORPZ-SN-OD!-2-
048/2019 zo drin 09.07.2019)

Predložená PD pre SP rieši návrh prestavby čiastočne spevneného chodnflca pre peších na
novú trasu pre cyklistov a chodcov. V rámci prestavby je navrhnutá spoločná komunikácia
pre peších a cyklistov o šírke 3,0 m a 4,0 m, taktiež je návrh vybudovania jednopruhovej
obojsmemej účelovej komunikácie kategórie MO 4,0/30, kde bude možný vjazd iba pre
zásobovanie a cyklistov.
K PD máme tieto pripomienky:
1. Vzhľadom k tornu, že navrhovaný chodník pre peších a cyklistov je trasovaný pozdlž rieky
Hornád, požadujeme v zmysle STN 73 6110 doplnenie zábradlia na miestach, kde cestička
pre cyklistov, pruh alebo pás sa priblíži k vodnému toku bližšie ako 3,0 m.
2. V zmysle novelizovanej TP 085 s áčinnosťou od 10.06.2019 je potrebná výška zábradlia
1,4 m s bezpečným odstupom 0,25 m ajeho začiatok bude doplnený výraznou retroreflexnou
farbou, rovnako upozorňujeme na potrebu umiestnenia zábradlia v zmysle citovanej TP 085
bod 6.4.

3. S návrhom VDZ V 6a v pešej zóne nesúhlasíme. Jedná sa o pešiu zónu, kde móžu chodci
používať cestu v celej jej šírke. Práve vodiči, ktorým je vjazd do pešej zóny povolený
dopravným značením, majú určité povinnosti vyplývajúce im za zákona o cestnej premávke.
4. Na DZ W 25a, W 25b požadujeme oddelenie čiarou textu „zÁSOBOVANHJ VJAZD
POVOLENY“ od piktogramu cyklista, pričom k piktogramu cyklistu požadujeme doplnenie
DZ B 31a „10“.

Opravenú a doplnenú PIJ o naše pripomienky požadujeme opätovne zaslať na vyjadrenie.

Východoslovenská distribuČná, a.s., (vyjadrenie č 27221/2018 z 2931.2018 kprojektovej
dokumentácii, aktualizované vyjadrením Č. 2019-JP-32 zo dňa 26.07.2019)
Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladech sa
nachádzajú podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia.
Upozomenie na ochranné pásma v zmysle * 43 zákona č. 25 1/2012 Z.z.:
(1) Na ochranu zaňadení sástavy sa zriaďujú ochrasmé pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spořaNivej
a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osób a majetku.
(7) 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 káb)a. Táto vzdialenosf je:
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia ňadiacej regulačnej a zabezpečovacej technicky,
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením
je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať trvalé porasty a používat‘ osobitne ťažké
mechanizmy,
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b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné
práce a ině činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spol‘ahlivosť a bezpečnosť
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
Pri plánovaní zemných prác žiadame dodržať nasledovné podmienky.
1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu
skňpko stefan@vsds.sk, alebo stolicny peter@vsds.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo důjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo uldadanými inžhúerskymi sieťami musia
byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distňbučnej, a.s., žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spotočnosti kvůli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti Č. t. 055 610 2003, 055 610 1724.
7. Pri zmene kategórie priestom (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 2000-5-52 a 73 6005.
Dalej Vás upozorňujeme, že může důjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré
nie sú v majetku VSD. a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej
energie. lch priebeh neevidujeme.
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., uplatňovat‘ 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.
V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej
sústavy si vyhradzujeme právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácH plánovanej stavby po
doplnení spůsobu ochrany podzemného vedenia distribuČnej sústavy Východoslovenskej
distribuČnej, a.s., v realizačnom projekte.
K stavbe, podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme z hľadiska záujmov
a působnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

Podtatranská vodárenská yrevádzková syoločnosť, a..s., (vyjadrenie Č 0-23916/2018 zo dňa
1 6.11.2018 k projektovej dokumentácil pre stavebné konanie)
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia v správe PVPS, a.s.,
ale aj verený vodovod a kanalizácia, ktoré nie stí v správe PVPS, a.s.
- Ziadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Č. 442/2002

19 (pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizáciO, 27 (ochrana verejných
vodovodov a kanalizácií).
- Oporný mik (vrátane záldadov) požadujeme umiestnif min. 2,0 m (vodorovne) od
kanalizácie aj od vodovodu.
- Základy mosta (základové pätky a piláty lávky cez Hornád) požadujeme umiestnif vo
vzdialenosti min. 2,5 m (vodorovne) od verejnej kanalizácie 2 x DN 1200 na pravom brehu
deky Hornád amin. 1,5 m (vodorovne) od kanalizácie DN 300 na ľavom brehu.
- Stlpy verejného osvetlenia požadujeme umiestnif min. 1,5 m (vodorovne) od kanalizácie.
- Pri zmenách výšky terénu požadujeme dodržať minimálne bytie vodovodu 1,20 m na
maximálne hytie vodovodu 2,20 m.
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- Požadujeme vyzdvihnúť do úrovne upravovaných spevnených plůch všetky kanalizačné
a vodovodné poklopy a hrnce nachádzajúce sa v mieste stavby a to aj skryté pod terénům.
- Poklopy nachádzajúce sav zeleni požadujeme vyvýšiť nad terén najmenej 00,10 šit
- Pred začatím stavebných prác a výkopov v blízkosti nami spravovaných podzemných vedení
požadujeme ich presné vytýčenie. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS, a.s., na základe
objednávky.
- Výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie požadujeme vykonávať ručne.
- Pri obnažení nášho vedenia okamžite a neodldadne kontaktovať správcu siete a dohodnúť
ďalší postup prác. Vodovodlkanalizáciu zasypat‘ len so súhlasom správcu.

SPP — distribúcia, a.s., (vyjadrenie Č. TD/NS/0903/2018/Hy za dňa 14.11.2018 k žiadosti
o stanovisko kprojektovej dokumentácU pre stavebné konanie a k umiestneniu stavby
z hľadiska bezpečnostných ochranných pásiem existujúcich plynárenských zariadení)
V záujmovom území sa nachádzainachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt)
STL plynovod s prípojkami chránený ochranným a bezpečnostným pásmům plynárenského
zariadenia.
Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového
zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetHce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedená stavbu
(bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:
VSEOBECNE PODMmNKY:
Pred realizáciou zemných prác Walebo pred začatím vykonávania mých činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písonmej objednávky, ktorú je potrebné zaslaf 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.spi-distribucia.sk).
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaňadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100.
Stavebník je povismý zabezpečif prístupnosf plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštmkcie
(obnovy) plynárenských zaňadení.
Stavebník je povinný umožnif zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochraimom pásma plynárenských zariadení.
Stavebník je povinný realizovat‘ výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne mčne bez použitia strojových
mechanizmov.
Ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zadadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok bude zaznamenaný do stavebného dennflca.
Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
Odkryté plynovody, káble, ostatně inžinierske siete musia byt‘ počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu.
Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovaf také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
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Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potmbia, musí byt‘ ihneď
ohlásené SPP-D na tel. Č. 0850 111 727.
Upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadenf
podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOJ), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zaňadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €‚ poškodením
plynárenského zariadenja může dójsť aj k spáchasiiu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa * 284 a 285, prípadne trestného Činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa * 286 alebo * 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon.
Stavebník je povinný pri realizách stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych
predpisov — súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä
TPP 70002.
Stavebník je povinný rešpektovat‘ a zohľadnif existenciu plynárenských zariadení alalebo ich
ochranných alalebo bezpečnostných pásiem.
Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 aTPP 906 01.
Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle * 79 a * 80 zákona
o energetHce umiestňovať nadzenmé stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Sb vak Telekom as. (vyjadrenie Č. 6611917539 zo dňa 24.062019 k eXistencii
telekom unikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sjed
spoboČnosti Sbovak Telekom, as., a DIGJ SWVAMA, s.r.o.)
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, as., dáva nasledovné
stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dójde do styku so sieťami elektronických
komunikácií (ďalej len SEK) spoloČnosti Slovak Telekom, a.s., aialebo DIOl SLOVAKIÁ,
s.r.o.
Slova Telekom, a.s., a DIOl 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. Toto vyjadrenieje oprávnený použiť iba správca doUcnutej pozemniej komunflcácie podľa *
18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. pri reatizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
miestnej komunikácň.
2. V prípade a toto vyjadrenie ako aj jeho prflohy použije má osoba stáva sa vyjadrenie
neplatným.
3. Existujúce zaňadenia sú chránené ochranným pásmom (* 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržaf ustanovenia * 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník
nesplní povinnost‘ podl‘a bodu 5.
5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedená žiadosf je v kolízii so SEK Slova Telekom, as., Walebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskůr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosf Slova Telekom, a.s., na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
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6. V zmysle 66 ods. 7 zákona Č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu musí zakresliť pdebeh všeUcých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
7. 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 vlastnflcom
dotknutých SEK. Bez uzavretja dohody nic je možné preložiť zrcalizovať prekládku SEK.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej Časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIOl SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze
zriaďovania skládok materiáli a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzenmých kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
9. V prfpade ak na Vami defmovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemiiá
telekomunHcačná sief, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., aialebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa * 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. V prfpade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo čhmosťou z akýchkoľvek
dóvodov pokračovaf po tom, ako vydané vyjadrenie stratí ptatnosť, je povinný zastavif
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník
povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s., a DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhfadom k tornu, že na Vašom záujmovom území
sa můžu nachádzať zariadenia mých prevádzkovateľov, áko sú napr. rádiové zariadenia,
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa
na povinnosť vyžiadaf si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
12. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s., a DIOl SLOVAKIA. s.r.o., na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej vez intemetovú
aptikáciu na stsánke https://www.telekom.sklvviadrenia. Vytýčenie bude realizované do troch
týždňov od podania objednávky.
13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák
Telekom, a.s.
14. Ziadatet‘ může vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté infonnácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívaf
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
15. ZiadateFa zároveň upozorňujeme, že v prípade ák plánuje napojif nehnuteľnosf na
telekomunikačnú sief úložným vedením, je potrebné do projektu pre úzenmé rozhodnutie
doplnif aj telekomunUcaČnú prípojku.
16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytovaných dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýČenie.
17. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízú So SEK
Slovák Telekom, a.s., a/alebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácú so zamestnancom Slovák Telekom, a.s., povinný
zabezpečit‘:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konicrémych podmienok určených zamestnancom
Slovák Telekom, a.s.
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- 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 sávisiace s preložením sjetí
(alebo vybudovaiňm telekomurtikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol.
s r.o., spojstav@spoistavke.sk.
Upozomenie: V káblovej ryhe sa může nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s různou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými můžu byt‘ ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonaf všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zerrmých prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamesmancov, ktorí budú vykonávat‘ zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zaňadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené,
- upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možná polohová odchýlku ±

30cm skutočného uloženia zaňadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozomenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
S najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace
stroje)
- aby boji odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každá 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 důvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s., a DIGI SLOVMUA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez vedomia ST),
Upozomenie: 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. Ziadame dodržať platné predpisy podl‘a STN 73 6005 pre pdestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.

UPC BROADBAND SLOVAMA, a.s.. (vyjadrenie ni. 216181559 zo dňa 02.11.2018)
Po prehodnotení našich mapových podldadov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie
jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS) a k PD
dávame nasledovné stanovisko. Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše KDS.
Geodetické zakreslenie Vám posielame v pnlohe.
K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme výhrady, pokiaľ pri realizácii stavby budú
dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí. Pri akýchkoľvek
prácach, ktorými můžu byt‘ ohrozené alebo poškodené naše zariadenia je žiadateľ povinný
vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.
Zvlášť zdůrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné
podmienky:
1.) Podmierúcy ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., počas
samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom

spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie
zodpovedných osůb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného
dennflca.
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2.) Investor je povirmý objednať si u společnosti UPC priestorové vytýčenie sjetí a zariadení
pre zahájením výkopových prác.
3.) Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochramých pásiem podľa ust. 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
4.) 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 opatmost‘ou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej
polohy telekomunUcačných zariadení, tzn. len mčný výkop.
5.) Preukázateľné upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku ±30 cm skutečného uloženia od vyznačenej polohy.
6.) V prípade, ak dójde ku križovaniu výkopu s eXistujúcimi telekomunikaČnými
zaňadeniami (sieťami) společnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaiií k ukladaiiiu
a zásypu ako stavebný dozor.
7.) Bezodkladné oznámenia každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti
UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymenif celý úsek kábla medzi dvoma
najbližšími distribučnými skriňami.
8.) V prípade, ak dójde k odkrytiu už položených sjetí (existujúcich telekomunikačných
zariadenfl spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia společnosti UPC boli
vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätiiý zásyp sietí
UPC realizovať triedeným šrrkom, zákrytovou doskou a ochramiou fóliou.
9.) Zákaz skládek a budovania zariadení nad trasou UPC.
10.) V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky.
Prekládka sa uskutoční na náldady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia
poverená spotočnosťou UPC.
Z uvedených dóvodov žiadame:
- dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
- dodržiavaf všetky podmienky predmetného vyjadrenia speločnosti UPC,
- Toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskór

ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadaf UPC
BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. o nové vyjadrenie.

Poukazujeme na skutočnosf, že nedodržanie podmienok ochrany tak, ako je to vyššie
uvedené, je okrem iného porušením ust. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platsiom a účiimom znení s tam uvedenými následkami.

SWAN KE, s.r.o, (vyjadrenie Č. 1W352/2018 Zo dita 12.11.2018 kprojeldovej
dokumentácii)
V danej lokalite sa nachádzajú siete SWAN KE, s.r.o., ktoré sme Vám zakreslili do pňloženej
situácie. S investičnými zámermi súhlasíme, pokiař budú dodržané podmienlcy realizácie:
- Pri realizácii stavby príde k súbehu a lcižovaniu s optickými káblami SWAN KE, s.r.o.
V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podl‘a STN 73
6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciu výkopových prác 1,5 m ed osi trasy zemných telekomunikačných vedení
a zariadení (ochramié pásmo) požadujeme vykonávaf zásadne ručným spósobom bez
používania strojných mechanizmov v zmysle 66 a * 68 zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komi.mikáciách.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie realizuje na základe písonmej objednávky
na adresu SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunUcačné vedenia a zariadenia je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistif proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času
(uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzkyschopnosť.
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- V prípade vynútenej preMádky hižinierskych sjetí spoločnosti SWAN KE, s.r.o., budú tieto
realizované na náklady investora.

RUPKKJ, s.r.o., (vyjadrenie k eXistencU inžinierskych sjetí pre potreby stavebného konania
zo tMa 30.11.2018)

V predmetnej oblasti v súčasnosti má spoločnosť RUPKKI, s.r.o., v zemi uložené HDPE
alebo muhirúry.

Pred začatím prác je nutné vytýčenie káblov naším pracovnflcom priamo v teréne. Prosíme
o infonnovanie pracovníkov reaäzujúcich výkopové práce na možnú odchýHcu káblov od
vytýčenej trasy cca 50 cm. V mieste knižovania alebo súbehu požadujeme realizovať
výkopové práce mčne s maximálnou opatmosťou. Odkryté chráničky je potrebné opätovne
preznačif výstražnou fóliou. Pred zásypom tento stav prekontroluje náš poverený pracovník.
V prípade akéhokoľvek poškodenia našich chráničiek alebo káblov je nutné nás bezodkladne
informovať na tel. Č. 053 23 999 00.

V prípade realizácie výsadby strornov je potrebné stromy sadiť mimo trasy káblov, aspoň 1,5
m, aby v prípade potreby opravy káblu nedošlo k poškodeniu koreňov stromov.

Pred začatím prác taktiež požadujeme presnú dokumentáciu kotvenia mosta1 spčsob
pripojenia na existujúci cyklochodník, následne bude rozhodnutie, čije potrebné realizovať
prekládku našich vedení alebo osadenie komgovanej chráničky.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (vyjadrenie Č. 330-2019/1-4282 Zo tMa
26.06.2019k eXistencU telekomunikaČných sietía zariadení)
Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú
telekomunikačně siete a zariadenia v správe NASES.
Pyj realizácii stavby musia byt‘ dodržané všedcy zákonné podmienky týkajúce sa ochrany
existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 35 1/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete
a zariadení, napr. STN 73 6005). Fn akýchkol‘vek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo
poškodené zariadenia, ktorých správcem je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný
rešpektovať nasledovné:
Existujúce zaniadenia sú chránené ochranným pásmom (* 68 zákona č. 351/2011 Z. z.).
Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia * 65 zákona Č. 351/201 1Z. z.
o ochrane proti nšeniu.
Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby
musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkem), prípadne splnomocneným
zástupcem žiadateľa a zástupcem NASES najneskór do dňa vytýčenia exitujúcich sjetí
v správe NASES.
V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
všeúcých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosf poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy
existujúcich sjetí v teréne.
Pred začatím zemných prac musí byt zabezpečené vytýČenie a vyznačenie polohy zariadení
priame na povrchu terénu, které si stavebník musí dohodnúť s pracovníkem správcu siete.
Ziadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
obeznámení 5 vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali se zvýšenou opatmosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) v ochraimom pásme od vymedzenej
polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byt‘ realizovaný ručne. Zároveň upozorni
na možnú odchýflcu skutečného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
± 30cm.
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Aicékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi
na tel. Č.: +421 232 780799.
V prípade odkrytia existujúcich sjetí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť
skutočnosť na tel. Č.: +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najbatšej možnej
dobe a zabezpečenie siete ochrannom fáliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do póvodného
stavu).
Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania
zariadení nad eXistujúcou siefou v správe NASES.
V zmysle ustaiiovenia * 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho
vedenia musí navrhovateľ uzavňeť 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.
Nedodržasiie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podl‘a
* 68 zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunflcáciách v platem znení.
Toto vyjadrenie je platné I rok a len pit účel, pre ktorý mu bob vystavené. Ziadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovat‘, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu agentúry NASES. V prfpade, že stavebné práce sa budú realizovať neskór ako 1 rok
odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadatel‘ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
V prflohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sjeti v správe
NASES.

S. Ostatné podmienky dotknutých orgánov uplatnených v póvodných konaniach, ktorých
platnosť nebola časovo obmedzená, naďalej platia primerane predmetu rozhodnutia.

6. Na základe vyššie uvedených stanovísk dotknutých orgánov, v ktorých holi stanovené
odlišné požiadavky na realizáciu zábradlia pozdlž vodného toku, stavebný úrad v súlade s ust.

66 ods. 4 písm. a) a c) stavebného zákona týmto určuje predloženie podrobnejšej
dokumentácie, ktorá bude spracovaná v súlade platnými právnymi predpismi a normami, ako
aj jej predloženie na posúdenie príslušnými dotknutými orgánmi. Dok]ady o týchto
posúdeniach stavebník predloží stavebnému úradu ešte pred začatím stavby. Táto projektová
dokumentácia má byť posúdená aj ostatnými dotknutými orgánmi, ktoré sa toto posúdenie
vyhradili.

7. Pre ďalšiu rea]izáciu stavby ostávajú pdmerane v platnosti aj podmienky póvodných
rozhodnutí.

8. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného
rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Podľa ustanovenia * 4 ods. 1 písm. a) zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od platenia správneho poplatku.

Odbvodnenie

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a úzenme príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne a účelové komunikácie podľa 3a ods. 4 zákona č. 135/196 1 Zb. o pozemných
komunflcáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v spojení s * 120
zákona č. 50/1976 Zb. o úzezmrnm plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a * 2 písm. a) bod 3 zákona Č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pĎsobností z orgánov štátsiej správy na obce a na vyššie úzerrmé celky
v znenJ neskorších predpisov vydalo díla:
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- 13.07.2007 pod Č. 09-0857/2007-Fc stavebné povolenie na stavbu „ROCHUS — renesancia,
oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši — SO 02 — Banícke námestie
s osadením mapy baníckych a hutníckych miest Spiš — Gemer — Ozd, vrátane osvetlenia“ na
parcelách č. C KN 2181/4, 2451/l, 9172/2, 2453/3, 2453/2, 2179 a 2178 v katastrálnom
území Spišská Nová Ves,

- 13.07.2007 pod Č. 09-0858/2007-Fc stavebné povolenie na stavbu „ROCHUS — renesancia,
oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši — So 03 — Banícky most, vrátane
osvetlenia“ na parcelách Č. C KN 9166/1, 9171/2. 9172/2 a 2451/1 v katastrálnom území
Spišská Nová Ves,

- 13.07.2007 pod č. 09-099012007-Fe stavebné povolenie na stavbu »ROCHUS — renesancia,
oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši — SO 05 — Prístupová
komunUcácia (zmena Č. 2)“ na parcelách č. 9166/l, 9171/2, 9172/2 a 2451/1 v katastrálnom
území Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves, zastúpené Mestským úradom Spišská Nová Ves, oddelením
výstavby a dopravy, podalo na tunajšom úrade dím 18.06.2019 žiadosť o povolenie zmeny
vyššie uvedených dopravných stavieb pred ich dokončením s novým spoločným názvom
„Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (dopravná mobilita na Nábreží Hornádu)“ na
parcelách Č. C KN 2447, 2449/1, 245t/l, 2453/3, 2455/11. 2455/12, 218t/16, 2181/10,
9171/2, 9171/3, 10187, E KN 52497/2, 51053 a 51052 v katastrálnom území Spišská Nová
Ves.

Podľa * 68 ods. 1 stavebného zákona: „Stavebný úrad móže v odóvodnených
prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením“.

PodFa 68 ods. 2 stavebného zákona: „V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv,
právom chránených záujmov alebo povinností účastnflcov stavebného konania, ako aj
záujmov chránených dotknutými orgánnii, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá
rozhodnutie, ktorýrn buď zmenu stavby povolí, priČom rozhodne aj o prípadných námietkach
účastnflcov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienicy, alebo žiadosť zamietne.
Na konaiiie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní“.

Stavebný úrad na základe podanej žiadosti listom Č. 20-1788-2/20l9-JSD zo dňa
20.06.2019 oznámil dotknutým orgánom začatie konania. Učastnfkom konania stavebný úrad
oznámil začatie konania vyvesením verejnej vyhlášky č. 20-1788-312019-JS na úradnej tabuli
Mesta Spišská Nová Ves a na elektronickej úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves, pričom
bob oznámené, že podľa 68 ods. 2 a primerane podľa * 61 stavebného zákona tunajší úrad
začal dňom podania žiadosti konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Pretože boji
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad
pre jej posúdenie, upustil v zmysle 61 ods. 2 stavebného zákona od miesweho zist‘ovania
a ústneho konania. Na uplatnenie námietok a pripomienok k žiadosti bola pre účasmflcov
konania a dotknuté orgány stanovená lehota 7 pracovných dní odo dna doruČenia oznámenia,
tzn. sňatia verejnej vyhlášlcy. Stanovená lehota uplynula dňa 19.07.2019, priČom zo strany
účasmflcov konania neboli vznesené žiadne námieUcy. Stanoviská dotknutých orgánov boli
zahrnuté do podmienok rozhodiiutia.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej
dokončením z hľadísk uvedených v 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že
uskutočnením zmeny stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nic sú
obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy úČastnflcov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby
pred jej dokončením. Vzhľadom na uvedené bob potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza
vo výrokovej časti tohto rozbodnutia.
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Poučenie:

Podľa 54 zákona Č. 7 1/1967 Zh. 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.

It torrnY

Rozhodsrntie sa doručí:

1. Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy, Štefánikovo námestie Č.
1, Spišská Nová Ves

1. Účastnflcom konania — vlastnflcom stavbou dotknutých pozemkov, susedných pozemkov
a stavieb na nich podľa LV Č. 1, 4342, 11366, 9334, 12162, 9588, 9298, 11948, 9425,
9348, 9426, 9349, 9531, 9660, 7898, ako aj projektantovi: Ing. Stefan Labuda — verejnou
vyhláškou na úradnej tabuli mesta a na intemetovej strárike mesta
www.spisskanovaves.eu

Na vedomie:
2. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
3. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad
4. SPP — distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava
7. SWAN KE, Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
8. RUPKKI, s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany
9. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
10. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves
12. OR Hasičského a záchraimého zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves
13. Obesný úrad, Odbor starostlivosti o ZP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
14. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča
15. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
16. Mestský úrad Spišská Nová Ves — oddelenie správy majetku
17. Mestský úrad Spišská Nová Ves — oddelenic komunálneho servisu
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