
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Č: 20-3139-4/2020-ZK                                    V Spišskej Novej Vsi 29. 12. 2020 
 

 

 

 

Elkatel spol. s r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava 

v zastúpení stavebníka  

Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  Navrhovateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, prostredníctvom 

splnomocneného zástupcu spoločnosti Elkatel, s. r. o., so sídlom Račianska 96, Bratislava, zastúpenej 

Ing. Erichom Linkeschom, podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 30.10.2020 návrh na vydanie 

územného rozhodnutia pre líniovú stavbu, verejnú elektronickú komunikačnú sieť s názvom 

„FTTH_SNV_IBV_SN_Červený jarok“, lokalita IBV Červený jarok, Spišská Nová Ves, na 

pozemkoch CKN-6648/1 (nezaložený) - EN-6067 (LV 4342), CKN-6600 (nezaložený) - EN-53155 

(LV 4342), CKN-10040/1 (LV-1), 10141 (LV-1), CKN-10042/1 (LV 7174), kde trasa optických 

káblov bude vedená po uliciach: Tehelná, Smreková, Limbová, Červená, Jarková, Košiarna, Jedľová, 

Borovicová, v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

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

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 vyššie územné celky v znení neskorších predpisov posúdilo návrh 

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

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 

Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona (ďalej len „vyhlášky č. 453/2000 Z. z.“) vydáva  

pre stavebníka 

Slovak Telekom, a. s. 

Bajkalská 28, Bratislava 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom 

FTTH_SNV_IBV_SN_Červený jarok 

lokalita IBV Červený jarok, Spišská Nová Ves, na pozemkoch CKN-6648/1 (nezaložený) - EN-6067 

(LV 4342), CKN-6600 (nezaložený) - EN-53155 (LV 4342), CKN-10040/1 (LV-1), 10141 (LV-1), 

CKN-10042/1 (LV 7174), kde trasa optických káblov bude vedená po uliciach: Tehelná, Smreková, 

Limbová, Červená, Jarková, Košiarna, Jedľová, Borovicová, v katastrálnom území Spišská Nová Ves 

tak, ako je to zakreslené v polohopisnom pláne, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť originálu tohto 

rozhodnutia.  

 

Navrhovateľ, ako poskytovateľ verejnej siete alebo služby v oblasti elektronických 

komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) 

stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov, a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 

Z. z. o elektronických komunikáciách.  
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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.  

 

Popis stavby:  

Projektová dokumentácia rieši výstavbu - uloženie multirúr v navrhnutej trase a následné 

zafúknutie optického vlákna bez opätovnej rozkopávky terénu.  

Trasa primárnej siete začína pripojením nových DB 4x12/8 na DB 4x12/8 vybudovaných 

v rámci 097/pNTR2020_INS_FTTH_SNVS_00 Palárikova. Nové DB 4x12/8 budú ukončené v novom 

PODB:SNV:LIMB:10042/38_PC1. Z nového PODB:SNV:LIMB:10042/38_PC1 budú vyvedené DB 

Yx7/4 uložené v nových výkopoch v riešenej lokalite. Pre napojení RD bude použitá metóda 

slučkovania, t. j. 1ZB pre 4 rodinné domy. V1 zväzky budú zafúknuté do nových DB Yx7/4 

a ukončené v ZB na stĺpikoch. Trasa výstavby je vedená popod miestne komunikácie, v zeleni 

a v spevnenej ploche k odbočeniu k RD. Výkopy budú realizované z väčšej časti v nespevnenom 

povrchu o šírke 25 cm a hĺbke 60 cm. Križovanie pod komunikáciou a spevnenými plochami bude 

vykonané riadeným pretlakom s uložením HDPE trubiek do plastových chráničiek. Sekundárna sieť 

bude budovaná tak, aby nedochádzalo ku kolízii s ostatnými IS s dodržaním príslušných STN 

o priestorovom uložení sietí.  Celková dĺžka novobudovanej trasy: 4 305 m. 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval 

Ing.Marián Balej, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4867*SP*A2, komplexné 

architektonické a inžinierske služby.  

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

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

3. V zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona „stavby, pokiaľ si vyžadovali stavebné povolenie, možno 

užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia“. V zmysle tohto ustanovenia, s odvolaním sa na § 56 

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

4. Stavebník zabezpečí v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby 

podľa schválenej situácie právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou za prítomnosti 

správcov inžinierskych sietí.  

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

existujúcich podzemných inžinierskych sietí podľa platných STN. Pred  začatím zemných prác bude 

projektovaná trasa vytýčená v terénu za prítomnosti správcov inžinierskych sietí. V ochranných 

pásmach inžinierskych sietí je potrebné pracovať pod dozorom a podľa podmienok správcov sietí. 

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

7. 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. 

8. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Zhotoviteľ stavebných prác bude vybratý 

verejnou súťažou. Stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania písomne 

oznámiť stavebnému úradu názov a adresu firmy, ktorá bude stavbu realizovať. Predložiť jej 

oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu spolu s fotokópiou preukazu odborne spôsobilej osoby 

poverenej vedením uskutočňovania stavby (stavbyvedúceho), ktorý bude organizovať, riadiť 

a koordinovať stavebné práce, sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedať za súlad 
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priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na 

výstavbu.  

9. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov 

(zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

10. 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 počas výstavby neohrozoval bezpečnosť okolia. Stavebný materiál skladovať tak, 

aby nebol obmedzený pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po priľahlých komunikáciách 

a aby výkopy na verejných priestranstvách a v neoplotených častiach ostávali otvorené čo najkratší 

čas. 

11. 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. 

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

prípravných prác až do skončenia stavebných prác.  

12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä vyhlášku č. vyhlášku MPSVR SR 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 stavebných činností a 

dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

13. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické 

požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48-52 stavebného zákona) a príslušné platné technické 

normy. 

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 zmeny 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. Prekopávky verejného priestranstva, súkromných pozemkov po skončení nevyhnutných prác je 

stavebník povinný dať do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných 

prác, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu. V prípade, že časť pozemku slúži ako 

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

16. Pred začatím prekopávok verejného priestranstva potrebné požiadať oddelenie výstavby a dopravy 

MsÚ Spišská Nová Ves o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.  

17. Skládky stavebných materiálov oplotiť a stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený 

pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel na priľahlých komunikáciách a dbať, aby počas 

výstavby neohrozoval bezpečnosť okolia.  

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

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

prípravy stavby a v rámci ústneho pojednávania územného konania: 

 

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy – súhlasné stanovisko k územnému konaniu 

č. 09-2901/2020 zo dňa 12.10.2020: 

 Jedná sa o rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora 

a telekomunikačného operátora – Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pre zabezpečenie nových 

telekomunikačných a dátových služieb. Projektová dokumentácia rieši začiatok telekom. siete na 

ul. Palárikova, Tehelná  a územie lokality Červený jarok. Predmetom stavby bude výstavba - 

uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna a to bez 

opätovnej rozkopávky terénu. 
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 Po vytýčení trasy výkopu pred začatím výkopových prác požadujeme miestnu obhliadku za účasti 

pracovníka OVaD a OKS MsÚ Spišská Nová Ves pre spresnenie postupu prác (pretlakom, resp. 

výkopom).  

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

vyjadrenie oddelenia komunálneho servisu MsÚ v Spišskej Novej Vsi.  

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

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

komunikácie, prípadne čiastočnú uzávierku komunikácií. 

 Zvláštne užívanie komunikácií bude možné vydať samostatne len po určitých ucelených úsekoch 

trás vedenia optickej siete.  

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

vo vyjadrení Okresného riaditeľstva policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát Spišská 

Nová Ves, č. ORPZ – SN – ODI – 23-125/2020 zo dňa 2.10.2020 vydané na základe predloženej 

projektovej dokumentácie.  

 Na všetkých uliciach po realizácii osadenia telekomunikačnej siete je potrebné vykonať spätné 

úpravy do pôvodného stavu na komunikácii pre peších a v zeleni.  

 Spätné úpravy na miestnych komunikáciách pri pozdĺžnom výkope vykonať v šírke minimálne 

jedného jazdného pruhu so zarezaním v styku medzi pôvodným a novým asfaltovým povrchom. 

Priečne výkopy v úsekoch miestnych komunikácií realizovať pretlakom. V prípade 

nevyhovujúcich podmienok v podloží a ak situácia neumožňuje realizovať pretlak zvoliť 

náhradnú trasu, resp. opraviť asfaltový koberec v šírke min. 1m so zarezaním. Dodržať a 

zabezpečiť predpísanú skladbu podložia komunikácie pod asfaltovým povrchom.      

 Spätné úpravy na miestnych komunikáciách pre peších pri pozdĺžnom výkope vykonať v celej 

šírke chodníka a pri priečnom výkope min. v šírke 1m so zarezaním, ak to situácia nedovoľuje 

realizovať pretlakom. Asfaltové povrchy v ceste a chodníku realizovať výlučne použitím 

obaľovaného asfaltu s použitím finišera pred zavalcovaním.  

 Žiadateľ je povinný do termínu začatia realizácie prác zložiť na bankový účet cestného správneho 

orgánu – Mesta Spišská Nová Ves, IBAN: SK18 5600 0000 0034 0042 1094, VS: 189042018,  

zábezpeku. Ak žiadateľ nezloží zábezpeku do termínu začatia realizácie prác, cestný správny 

orgán udelené povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie zruší. 

Zábezpeka bude vrátená na bankový účet žiadateľa, po odovzdaní prekopávky cestnému správnemu 

orgánu. 

V prípade neuvedenia miesta prekopávky do požadovaného stavu, prípadne nedodržania termínu 

určeného týmto rozhodnutím na spätnú úpravu, žiadateľ nemá nárok na vrátenie zábezpeky. 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Okresný dopravný inšpektorát, Spišská Nová Ves, súhlasné 

stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie č. ORPZ-SN-ODI-23-125/2020 zo dňa 

02.10.2020 s pripomienkami: 

1) V prípade použitia kabinetov sa tieto budú nachádzať mimo rozhľadové trojuholníky križovatiek 

pozemných komunikácií, 

2) V prípade použitia kabinetov sa tieto budú svojom umiestnením nachádzať mimo dopravný 

priestor pozemných komunikácií, 

3) Do začatia stavebného konania, najneskôr však mesiac pred začatím realizácie prác bude 

potrebné:  

a) V zmysle § 3 ods. 7 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len cestného zákona) 

predložiť návrh prenosného dopravného značenia pracovných miest v závislosti od miery zásahu 

do pozemných komunikácií, resp. od miery zvláštneho druhu užívania pozemných komunikácií 

na Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi za účelom jeho posúdenia a vydania 

záväzného stanoviska. Upozorňujeme Vás, že predložený návrh prenosného dopravného značenia 

musí zohľadňovať reálnu dopravnú situáciu na jednotlivých pracovných úsekoch/etapách 

a nepostačuje predloženie všeobecných schém., 

b) V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 cestného zákona požiadať Okresný dopravný inšpektorát 

v Spišskej Novej Vsi o vydanie záväzného stanoviska k prípadným úplným alebo čiastočným 

uzávierkam stavebnou činnosťou dotknutých pozemných komunikácií 
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c) V zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona požiadať Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej novej Vsi 

o vydanie záväzného stanoviska k prípadnému zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií, 

k čomu požadujeme uviesť presný termín vykonania prác. 

Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť 

podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky alebo dôležitý verejný záujem, v ostatných písomných stanoviskách.  

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva vyjadrenia č. OU-SN-OSZP-2020/013808-002 zo dňa 30.09.2020:  

Odpady, vzniknuté počas stavebných prác je pôvodca a držiteľ povinný zaradiť v zmysle vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg 

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

o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov 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 odpadového hospodárstva, podľa § 77 

ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodca odpadu , ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných 

prácach a demolačných prácach, ktoré sa vykonávajú pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu 

podnikateľa, osoba, pre ktorú sa v konečnom štádiu práce vykonávajú, a plní si povinnosť podľa§ 

14 zákona o odpadoch 

 stavebník má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve a nakladaní s ním 

a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku 

odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov 

 výkopová zemina – je možné použiť na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste vzniku, po 

nevyužití výkopovej zeminy na tento účel sa výkopová zemina stáva ostatným odpadom s kat. č. 

17 05 06 a stavebník má povinnosť nakladať s týmto odpadom v zmysle odpadovej legislatívy 

 odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby 

 odpady odovzdať do zariadenia na zhodnotenie do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie 

predmetných odpadov 

 stavebník požiada o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby Okresný úrad Spišská 

Nová Ves odbor OSŽP.  

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej 

správy – vyjadrenie k územnému rozhodnutiu č. OU-OSZP-2020/013758-002 zo dňa 25.09.2020: 

 Dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - § 19 zákona NR SR č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví. 

 Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných 

znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd. 

 

Krajský pamiatkový úrad Košice, podmienky záväzného stanoviska k umiestneniu stavby č. KPUKE-

2020/118636-2/79031/HT,SB zo dňa 19.09.2020: 

 Nie sú 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. 

 

UPC broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, vyjadrenie k stavbe „FTTH_SNV_IBV_SN_Červený 

jarok“ zn. 216201771 zo dňa 17.09.2020: 
Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich 

podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS). Vo vyznačenej záujmovej 

oblasti sú uložené naše KDS. Geodetické zakreslenie Vám zasielame v prílohe. K uvedenej PD 
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nemáme výhrady, pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa 

ochrany našich sietí. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše 

zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia. 

Zvlášť zdôrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky: 

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

samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom 

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

osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka. 

b. Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred 

zahájením výkopových prác. 

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

Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. 

d. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

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

pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia 

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

tzn. len ručný výkop. 

e. Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ±30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

f. V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi 

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

prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor. 

g. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, 

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

najbližšími distribučnými skriňami. 

h. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už položených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) 

spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní 

pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať 

triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. 

i. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 

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

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

UPC. 

Z uvedených dôvodov žiadame:  

- dodržať ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, 

- dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC, 

- toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr ako 1 rok 

odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA 

s. r. o. o nové vyjadrenie. 

Poukazujeme na skutočnosť, 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 platnom 

a účinnom znení s tam uvedenými následkami. 

 

SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44/b Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné 

konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 

zariadení č. TD/NS/0671/2020/Hy zo dňa 07.10.2020:  

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

plynovody s prípojkami PE, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo 

plynárenského zariadenia. 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej 

len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského 

zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. 

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 „Zákon 

o energetike“) súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
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Všeobecné podmienky: 

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

povinný požiadať SPP –D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo 

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

100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk 

(časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade 

neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom 

pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 

300,-€ a 150 000,-€, 

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu 

od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) 

plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) 

plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, 

bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to 

pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu 

NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným ako 

ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou 

kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho ) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej 

sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, nie je 

možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými 

sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred 

požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,  

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 

jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zaradenia. podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- 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 prevádzkovateľa, 

- stavebník je povinný odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré 

by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 

všetky zariadenia a poklopy plynárenských zaradení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,  

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000-€, poškodením plynárenského zariadenia 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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môže dôjsť‘ aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne 

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 realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z 

vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 

najmä TRP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TRP 906 01, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako aj umiestňovať stavby, 

kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, k projektovej dokumentácii č. 15484/2020, 

PP/22.09.2020: 

Upozorňujeme Vás, že v celej záujmovej oblasti výstavby optickej siete (FTTH) v meste Sp. N. Ves sa 

nachádzajú podzemné vedenia NN a VN vo vlastníctve VSD, a. s. Košice. Po dodržaní a rešpektovaní 

nižšie uvedených podmienok s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. 

- Trasy existujúcich podzemných vedení VN a NN vedení žiadame doplniť do výkresovej časti PD. 

Vo výkresovej časti PD žiadame zároveň znázorniť vzorové rezy pre prípady súbehu a križovania 

novej optickej siete a existujúcimi podzemnými VN a NN vedeniami. S plánovanými zemnými 

prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky. 

a) Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 

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

skripko_stefan@vsdas.sk, tel.055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 

055 610 2213 — Ing. Peter Stoličný. 

b) V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného 

výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu. 

c) Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 

d) Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byt‘ 

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

e) Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný 

zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 

f) Zástupcu naše) spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním 

odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055 610 2907, 0556102003. 

g) 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 

priebehy 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. 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. 

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa 

stavebného zákona uvedený projektant. 

Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje 

Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. 

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny 

údajov na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať 

pred uplynutím jeho platnosti. 
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PVPS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad, IBV Pri Vyšnej Hati, 
Spišská Nová Ves, objekty SO 03, SO 07, SO 08, SO 09, PS 1, vyjadrenie k projektovej dokumentácii 
pre stavebné konanie č. O-15705/2020 zo dňa 20. 07. 2020: 
• V navrhovanej trase pokládky optickej siete sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia 
v správe PVPS, a. s. Poprad. Takmer na celej trase dôjde k súbehu a križovaniu podzemných vedení. 
• Pri prácach žiadame dodržať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 
Z.z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií), § 27 (ochrana vodovodov a 
kanalizácií). 
• Požadujeme projektovú dokumentáciu, ktorá bude predložená stavebnému úradu na vydanie 
územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia, doplniť o priečne rezy (vzorové aj reálne) 
v v miestach stretu s vodovodom/kanalizáciou (súbeh, križovanie), kde budú zakótované osové 
vzdialenosti kladeného optického vedenia od vodovodu/kanalizácie. 
• Optické vedenie (multirúry, zemné káble), ktoré bude v súbehu s vodovodným/kanalizačným 
potrubím, kabinety, PODB (pasívne optické distribučné body), zákaznícke body (ZB) a všetky 
nadzemné objekty optickej siete, požadujeme uložiť, resp. umiestniť, vo vzdialenosti najmenej 1,5 m 
(vodorovne a kolmo) od vodovodného/kanalizačného potrubia. 
• Pri nedostatku priestoru pre uloženie káblového vedenia v zemi v zastavanom území kontaktujte 
správcu vodovodu a správcu kanalizácie a po dohode súhlasíme, aby sa postupovalo podľa STN 73 
6005 (najmenej 0,40 m od vodovodu a 0,5 od kanalizácie, merané vodorovne a kolmi. Neplatí to pre 
nadzemné objekty ako kabinety, PODB, ZB a i.  
• Pri križovaní vodovodu/kanalizácia požadujeme navrhnuté optické vedenie uložiť do chráničky 
kolmo na vodovod/kanalizáciu a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005 (t. j. 
najmenej 0,20 m od vodovodného/kanalizačného potrubia). Chránička má byť odolná voči 
mechanickému poškodeniu. Tiež nepoužívať PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi. Dĺžka 
chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, minimálne však 2,0 m.  
• Pred začatím zemných prác na stavbe optickej siete požadujeme vytýčenie podzemných vedení 
v správe PVPS a. s. Vytýčenie budú realizovať pracovníci na základe objednávky. 
•Ak investor trvá na uložení stavby v navrhovanej trase, ktorá nedodrží požadované vzdialenosti od  
verejného vodovodu/kanalizácie, žiadame zabezpečenie vykonania položiek verejného 
vodovodu/kanalizácie na náklady investora v zmysle § 35 zákona č. 442/2020.  
• Výkopové práce v blízkosti vodovodu/kanalizácie požadujeme vykonávať ručne. 
• Pretláčanie, resp. podvŕtanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu/kanalizácie nie smerom k 
vodovodu/kanalizácii. 
•Všetky dotknuté vodárenské poklopy aj skryté pod terénom požadujeme vyzdvihnúť do úrovne 
spevnenej plochy, resp. min. 0,10 m nad úroveň nespevnenej plochy. 
• Pri obnažení vodovodného/kanalizačného potrubia žiadame pred zasypaním prizvať na obhliadku 
správcu podzemného vedenia, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok. 
Vodovod/kanalizáciu znovu zasypať len so súhlasom správcu. 
• Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie výkopových zemných prác 
najmenej 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom. 
• V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca výkopové práce alebo 
umiestnenie nadzemných objektov optickej siete musí preukázať týmto vyjadrením a platným 
stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť 
práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia. 
• V trase zemného optického vedenia sa môže nachádzať vodovod a kanalizácia alebo vodovodné 
a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Podmienky styku optického vedenia s týmito 
vedeniami sú totožné ako pri styku s vedením v správe PVPS a. s.  
• Po skončení prác požadujeme vlastníkovi verejného vodovodu/kanalizácie bezodplatne poskytnúť 
geodetické zameranie siete na CD nosiči vo formáte DGN alebo DWG, v súradnicovom systéme 
STSK. Doklady doručiť na adresu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 
89 Poprad, alebo elektronicky na adresu bartek@pvps.sk. 
Súčasťou vyjadrenia sú priložené mapy z GIS 1:1000, kde je informatívne zakreslený verejný 
vodovod/kanalizácia v správe PVPS a. s. v mieste výstavby optickej siete zelenou a modrou čiarou 
a verejná kanalizácia hnedou bodkočiarkovanou čiarou. 
Kontakty na pracovníkov PVPS a.s.: 
Správca kanalizácie: p. Novotný, tel. č. 053/4464240, daniel novotny@pvpsas.sk. 
Správca vodovodu: p. Smotrila, tel. č. 053/4155215, 0905219916, Jaroslav.smotrila@pvpsas.sk 
Vytýčenie vodovodného potrubia: p. Drusa, tel. č. 0905519188, p. Lacuš, tel. 0905383749. 
Volať v pracovné dni v čase: 7:00 – 8:00, 14:00 – 15:00.  

mailto:bartek@pvps.sk
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Vyjadrenie platí dva roky. 

 

SWAN KE, s. r. o., Košice, vyjadrenie k existencii sietí a k projektovej dokumentácii pre potrebu ÚR 

č. IK/401/2020 zo dňa 28.09.2020:  

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

technického vybavenia 

 realizáciu výkopových prác 0,5 m od asi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 

/ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 

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

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

adresu SWAN KE s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 

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

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

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

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

 v prípade vynútenej prekládky inžinierskych sietí spoločnosti SWAN KE, s. r. o., budú tieto 

realizované na náklady investora. 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) Bratislava, vyjadrenie k existencii 

telekomunikačných sietí a zariadení č. 330-2020/2-9171 zo dňa 18.10.2020:  

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú telekomunikačné 

siete a zariadeniami 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: 

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

Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o ochrane proti rušeniu. 

b) Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby 

musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), pripadne splnomocneným 

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

NASES. 

c) 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.  

d) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 

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

e) Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení 

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

Novotný ‚ ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529. 

f)  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 upozorní na možnú 

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

g)  Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi 

na telefónne číslo +421 232 780 799. 

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

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

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

i) Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania 

zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES. 

j) 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 
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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. 

k) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

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

l) 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. 

m) V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES. 

19. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené užívanie 

budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov. 

20. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude 

doplnená o priečne rezy (vzorové aj reálne) v miestach stretu s vodovodom/kanalizáciou (súbeh, 

križovanie), kde budú zakótované osové vzdialenosti kladeného optického vedenia od 

vodovodu/kanalizácie. 

21. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby doplniť trasy existujúcich podzemných vedení VN 

a NN vedení do výkresovej časti PD. Vo výkresovej časti PD znázorniť vzorové rezy pre prípady 

súbehu a križovania novej optickej siete a existujúcimi podzemnými VN a NN vedeniami. 

22. Lehota dokončenia stavby: 12/2025. 

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

uplynutím stanovenej lehoty stavebný úrad o jej predĺženie. 

23. 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. 

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

navrhovateľa, prípadne jeho právneho nástupcu. 

25. 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. 

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

ju podal pred uplynutím lehoty. 

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

 

 

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania: Bez pripomienok. 

 

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

 

 

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v sume 100,-€ bol 

uhradený dňa196.11.2020. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

  Navrhovateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, prostredníctvom 

splnomocneného zástupcu spoločnosti Elkatel, s. r. o., so sídlom Račianska 96, Bratislava, zastúpenej 

Ing. Erichom Linkeschom, podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 30.10.2020 návrh na vydanie 

územného rozhodnutia pre líniovú stavbu, verejnú elektronickú komunikačnú sieť s názvom 

„FTTH_SNV_IBV_SN_Červený jarok“, lokalita IBV Červený jarok, Spišská Nová Ves, na 

pozemkoch CKN-6648/1 (nezaložený) - EN-6067 (LV 4342), CKN-6600 (nezaložený) - EN-53155 

(LV 4342), CKN-10040/1 (LV-1), 10141 (LV-1), CKN-10042/1 (LV 7174), kde trasa optických 
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káblov bude vedená po uliciach: Tehelná, Smreková, Limbová, Červená, Jarková, Košiarna, Jedľová, 

Borovicová, v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

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 § 39 stavebného zákona „v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad na 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, 
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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“. 

  K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby boli doložené doklady v súlade s § 3 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Situačný výkres umiestnenia stavby bol spracovaný na podklade kópie z katastrálnej mapy. 

  Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou pre rozsiahlosť stavby a veľký 

počet účastníkov konania a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie na deň 29.12.2020. 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves. 

V oznámení boli účastníci konania poučení, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na 

tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky a pripomienky k podanému návrhu uplatniť najneskôr pri 

tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

V územnom konaní stavebný úrad posúdil predložený návrh, príslušnú projektovú 

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

organizácií a orgánov štátnej správy z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a zistil, že 

navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s cieľmi a zámermi v území a umiestnením stavby nie 

sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy 

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

územného rozhodnutia. 

  Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť 

tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

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 7, 052 70 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 pre územné konanie 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Elkatel, s. r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava 

2. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo má práva k pozemkom a stavbám na nich 
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vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo má právo k týmto pozemkom a 

stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - oznámenie formou verejnej vyhlášky na úradnej 

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

 

Na vedomie:  
1. Mesto Spišská Nová Ves, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, referát územného 

plánovania, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 

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

3. Mesto Spišská Nová Ves, odd. správy majetku, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves 

4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 

5, Spišská Nová Ves 

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

Nová Ves 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves 

8. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 

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

10. UPC Broadband Slovakia s. r. o., Ševčenkova 36, P.O. Box 216, 850 00 Bratislava 5 

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

12. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

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

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


