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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby,
ktorý dňa 30.6.2021 podal
ZYRY - Tem, s.r.o., IČO 35911727, Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen,
Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., IČO 31596134, Sládkovičová 20, 974 05
Banská Bystrica
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
INS_FTTH_BS_BAST_00_Banská_Štiavnica 2
(ďalej len "stavba") na pozemkoch v zmysle situácie osadenia stavby, ktorá zasahuje ulíc: SNP, Ľudovíta Štúra,
Jána Matušku, Slovanská, Antona Bernoláka, Martina Hattalu, Ivana Krasku, Pavla Dobšinského, Pletiarska,
Križovakta, Zvonová, Údolná, Športová, Želežničiarska, Staničná, Drevená, Kolpašská, Juraja Fándlyho.

Popis stavby:
- Jedná sa o pýtickú trasu, plne optickej prístupovej siete elektronických komunikácii FTTH na báze
mikrotubičkových systémov v rodinných domoch, bytových domoch a iných objektoch. Trasy optického
vedenia sa delia na zemné a vzdušné.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke
katastrálnej mapy a na doplňujúcich výkresoch v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové
umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť skutočnú polohu existujúcich podzemných inžinierskych sietí a
dodržať ich ochranné pásma.
4. Mesto Banská Štiavnica, cestný správny orgán, Banská Štiavnica, č. 2734/ 2021/Výst.,zo dňa 24.8.2021.
Pripomienky k realizácii prác:
1. Stavba môže byť realizovaná až po vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby a po vydaní
rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie.
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2. Komunikácie, ktoré sú asfaltové a budú rozkopané a zasiahnuté výkopmi musia byť odborne spätne
zaasfaltované aj s príslušnými podkladovými vrstvami v celej šírke a dĺžke. Chodníky cez ktoré bude
prechádzať výkop, budú upravené povrchovo v celej šírke a dĺžke nanovo.
3. Ulica na ktorej nie je povrchová úprava musí byť po ukončení výkopov zrovnaná, zhutnená a
zaštrkovaná, bez blatistého povrchu.
4. Výkopy ktoré prechádzajú zelenými plochami musia byť opätovne vysadené, zahumusované a
zatrávnené.
5. Dĺžky pracovných úsekov pri výkopoch na komunikácii môžu byť maximálne na takú dĺžku, aby sa v
daný deň mohli ryhy zasypať, zhutniť a upraviť komunikácia na prejazd .
6. Rozkopávky môžu byť maximálne na jednu polovicu komunikácie, druhá bude slúžiť doprave .
7. V prípade požiadavky prejazdu vozidiel rýchlej záchrannej služby, hasičov a polície do priestoru kde nie
je možné prísť z iného smeru bude potrebné ryhu prekryť železnou platňou a pod.
V rozhodnutí na zvláštne užívanie (rozkopávku) bude potrebné dodržať nasledovné podmienky :
- Žiadateľ si pred začatím výkopových prác zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.
- Výkop v telese komunikácie (cesta, chodník) musí byť zasypaný štrkodrvou makadam, nie vyťaženou
zeminou a zabezpečené zhutnenie podľa STN .
- Žiadateľ zabezpečí spätnú povrchovú úpravu cestných komunikácií tak , že po zhutnení štrkodrvy vo
výkope prevedie v hrúbke 15 cm položenie kameniva stabilizovaného cementom (KSC) a až následne sa
prevedie asfaltovanie min hr.10 cm.
- Žiadateľ zabezpečí, aby výkop na komunikácii a v jej ochrannom pásme počas realizácie prác bol riadne
označený dopravným a výstražným značením schváleným Okresným riaditeľstvom PZ, Okresným
dopravným inšpektorátom v Žiari nad Hronom.
- Počas celej doby realizácie prác žiadateľ zodpovedá za prípadné možné škody spôsobené na príslušných
komunikáciách a príslušnom verejnom priestranstve.
- Ukončenie prác bude oznámené tunajšiemu úradu a žiadateľ vyzve povoľujúci orgán na prevzatie.
- Žiadateľ zabezpečí zodpovednú osobu za realizáciu a priebeh prác .
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to
vyžiada verejný záujem.
- Na práce, ktoré žiadateľ vykonával na komunikáciách požadujeme záruku 36 mesiacov.
- V prípade, že nebude dodržaný termín ukončenia prác, alebo podmienky vydaného rozhodnutia
povoľujúci orgán uplatní sankčný postih podľa §-u 22a zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
- Mesto Banská Štiavnica vyberá poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou
zákona NR SR č. 145/1995 položka 82, za zvláštne užívanie miestnych komunikácií do ktorej spadá
zriaďovanie podzemných vedení v telese komunikácie. Správny orgán stanoví poplatok vo výške 90,- €,
slovom deväťdesiat EUR.
5. Mesto Banská Štiavnica, P a SM, Banská Štiavnica, č. 1938/2021/PaSM, zo dňa 19.04.2021.
- Mesto Banská Štiavnica zastúpené Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta požaduje od investora
v rámci realizácie optickej prípojky uloženie minimálne jednej 40 mm chráničky pre potreby Mesta Banská
Štiavnica v celých dĺžkach trás stavby " INS FTTH BS BAST 00_Banská Štiavnica 2, optické pripojenie,
líniová stavba". Investor je povinný na uliciach Pletiarska, Zvonová, Športová, Údolná, Ľ. Štúra,
Slovanská, J. Matušku, A. Bernoláka, M. Hattalu, I. Krasku, Železničiarska, P. Dobšinského, SNP, J.
Fándlyho, Kolpašská pri výkopových prácach využívať zelené zatrávnené plochy, zelené plochy so zeleňou
bez stromov a zelené plochy so zeleňou so stromami. Križovanie miestnych komunikácii a spevnených
plôch je investor povinný realizovať pretláčaním. Investor je povinný križovanie spevnených plôch vstupov do nehnuteľností realizovať pretláčaním. Investor je povinný na Ulici J. Fándlyho, pri štátnej ceste
I. triedy 51 využiť pri výkopových prácach zelené zatrávnené plochy a odvodňovací rigol. Investor je
povinný porealizačné povrchové úpravy telesa chodníka na Ulici P. Dobšinského vykonat v celej dlžke a
šírke chodníka pre peších podľa pôvodného povrchu. Investor je povinný v prípade zásahu do telesa
miestnej komunikácie a spevnených plôch vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica na vyššie uvedených
uliciach uviesť povrch miestnej komunikácie a spevnených plôch do pôvodného stavu v celej šírke a dlžke
miestnej komunikácie a spevnenej plochy podľa pôvodného povrchu.
- Investor je povinný v prípade realizácie výkopových prác v novovybudovanom chodníku na ulici Ľ. Štúra
pred nehnuteľnosťami súp. č. 2801 až 1879 porealizačné úpravy vykonať v celej šírke a dížke
novovybudovaného chodníka pre peších, pozemok a chodník pre peších uviesť do pôvodného stavu tak,
aby jeho dalšie účelové využitie nebolo zmenené ani obmedzené.
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- Investor je povinný pri výkopových prácach v blízkosti drevín vykonávať výkopové práce ručne, aby
nedošlo k porušeniu nadzemnej a ani podzemnej časti drevín. Investor je povinný pred realizáciou
výkopových prác dať vytýčiť prípadné inžinierske siete vo vlastníctve tretích osôb uložené v dotknutých
pozemkoch, inak za spôsobenú škodu zodpovedá v celom rozsahu. Investor je povinný zabezpečiť, aby sa
pri realizačných prácach dodržiavali všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení a v povolení na
zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré vydá MsÚ v Banskej Štiavnici,
oddelenie výstavby ÚP a ŽP ako príslušný správny orgán. Investor je povinný po ukončení prác dotknuté
pozemky špecifikovať poreali a následne požiadať Mesto Banská Štiavnica o zriadenie vecného bremena.
Rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie
zabezpečí investor stavby. Pred začatím prác, v prípade akéhokoľvek obmedzenia užívateľov priľahlých
nehnuteľností, je investor povinný včas zabezpečiť informovanosť dotknutých užívateľov týchto
nehnuteľností o rozsahu a trvaní takýchto obmedzení a práce vykonať tak, aby títo boli obmedzení len v
nevyhnutnej miere a čase. Investor je povinný nahradiť prípadné škody spôsobené vlastníkom (užívateľom)
dotknutých nehnuteľností. Po ukončení prác je investor povinný uskutočniť porealizačné úpravy a
rozkopávku pozemku uviesť do pôvodného stavu tak, aby jeho d'alšie účelové využitie nebolo zmenené ani
obmedzené.
6. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, č. KPUBB-2021/10550-2/38919/RUS, zo dňa
25.05.2021
1. pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ
Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 831;
2. na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác
súvisiacich s touto stavbou;
3. každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s
KPÚ Banská Bystrica.
7. OÚ Banská Štiavnica, OSZP č. OU-BS-OSZP-2016/001615-002, zo dňa 22.12.2016
a) Pri možnom zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať
ustanovenia § 39 vodného zákona v znení neskorších predpisov a urobiť potrebné opatrenia, aby tieto
látky nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd.
b) Pri vykonávaní činnosti postupovať v zmysle vodného zákona v znení neskorších predpisov a dbať o to,
aby nedošlo k porušeniu vodohospodárskych záujmov (rešpektovať ochranné pásma vodárenských
zdrojov a ochranu vodných tokov a ich korýt, ochranu vodných stavieb, ochranné pásma verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie).
c) Dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému odnosu plavenín a splavenín do povrchových vôd,
prípadne do verejnej kanalizácie.
d) Križovanie vodného toku Mestský potok (v projekte nesprávne uvedený názov vodného toku Štiavnica)
vykonať podľa podmienok určených správcom tohto vodného toku.
e) Zhotoviteľ stavby je povinný požiadať Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, orgán štátnej správy ochrany pred povodňami o schválenie povodňového plánu
zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku Mestský potok a v jeho inundačnom území v
zmysle § 25 písm. c) bodu č. 7 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov.
8. BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ODDELENIE CESTNEJ SPRÁVY, č.
08795/2021/ODDCS-2 31035/2021, zo dňa 21. 07. 2021
- Podmienky stanovené správcom cesty č: BBRSC/01784/2021 zo dňa 04.05.2021 a Okresným úradom v
Žiari nad Hronom, OCD a PK Č.:OU-ZH-ODCDPK-2021/004892-002 zo dňa 26.04.2021 žiadame v
celom rozsahu rešpektovať a dodržat'.
- Križovanie cesty 111/2536 a jej vetiev, požadujeme realizovať bezrozkopávkovou metódou - pretláčaním
pod telesom vozovky, v hĺbke minimálne 1,2 m pod niveletou vozovky.
- Montážne jamy požadujeme zhotoviť, mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných
vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so
zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 36 mesiacov od realizácie
pretláčania.
- Trasu siete v súbehu s cestou 11/2536 požadujeme viesť mimo telesa cesty. V prípade že bude trasa
pripojenia vedená v telese odvodňovacieho systému vozovky (cestného rigola) požadujeme viesť ju v
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dostatočnej hlbke min. 0,6 m pod dnom cestného rigola a tieto úseky požadujeme spevniť vydláždením v
celom úseku uloženého vedenia.
Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.
Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon).
Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť
cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na
vozovku so znečistenými vozidlami.
Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté
záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie
odvodňovacieho systému vozovky.
BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom
stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

9. Banskobystrická regionálna správa ciest , č. BBRSC/01784/2021, zo dňa 04.05.2021
Trasa HDPE rúr pre optický kábel uložený v zemi, v súbehu s cestou III/2536
• Do spevnenej časti cesty (živičný kryt) III/2536 nebude vykonaný žiadny
zásah.
• Zemný výkop vedený v súbehu cesty III/2536 vpravo smere staničenia, bude vedení za chodníkom a musí
byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s. pracovisko Žiar nad
Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605,.
• V úsekoch, kde je z priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s uvedenou cestou bližšie ako 1,5 m
od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným
zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie Evd = min. 40 MN/m2 (meraný
dynamickou doskou)
Križovanie cesty III/2536 + vetiev uvedenej cesty
• Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
• Štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 1m od vonkajšej hrany uvedených ciest v hlbke
minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti
zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.
Miesto križovania označiť podľa normy.
• Pretlak bude od mostov alebo priepustov cesty vzdialený minimálne 5m. (optické káble nebudú vedene po
parapetoch, čelách a pod..)
• Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
2. Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho 0918543605.
3. Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2536 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase
realizácie stavby INS_FITH_BS_BAST_00Banská Štiavnica 2 optické pripojenie Líniová stavba", bude
zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s
výstavbou „INS_FTTH_BS_BAST_00Banská Štiavnica 2 optické pripojenie Líniová stavba" zodpovedá
investor.
4. Práce v dotyku s cestou III/2536 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do
15.04. príslušného kalendárneho roka.
5. Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu
dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, obor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác pri
ceste III/2536.
6. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu a
správcovi cesty.
7. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
8. V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2536 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty,
nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
9. Súbeh s cestou a križovanie cesty pretlakom III/2536 je možné realizovať len na základe príslušných
povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, obor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Žiari nad Hronom.

Č.sp. 950/2022/Výst.

str. 5

10. Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, hlavne § 66
Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, ods. (3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri
výkone práv podľa odseku 1, t.j. počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch,
a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný
upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie,
výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na
cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo
užívateľa bezodkladne.
11. NASES, č. 330-2021/1-3246, zo dňa 14.4.2021
Trasa HDPE rúr pre optický kábel uložený v zemi, v súbehu s cestou III/2536
• Do spevnenej časti cesty (živičný kryt) III/2536 nebude vykonaný žiadny
zásah.
• Zemný výkop vedený v súbehu cesty III/2536 vpravo smere staničenia, bude vedení za chodníkom a musí
byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s. pracovisko Žiar nad
Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605,.
• V úsekoch, kde je z priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s uvedenou cestou bližšie ako 1,5
m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s
postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie Evd = min. 40 MN/m2
(meraný dynamickou doskou)
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (868 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí
žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť
dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a
zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh šetkých
vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. 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.
6. 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.
hlbiace 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.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne
číslo +421 232 780 799.
8. 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 ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad
existujúcou sieťou v správe NASES.
10. 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). 11. 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.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
12. ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Banská Bystrica, č. OU-BB-OCDPK2021/021755-002, zo dňa 19.08.2021
1. Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný cestný
správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „INS_FTTH_BS_BASAT_00_Banská Štiavnica2_optické
pripojenie_líniová stavba“ a jej križovaním cesty I/51 v súlade so spracovanou projektovou
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dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty I/9 Slovenská správa ciest, Investičná
výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
2. Upozorňujeme, že je nutné si obstarať vyjadrenie SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu
cesty I/51 a uvedené stanovisko rešpektovať.
3. Stavebník pred realizáciou stavby „INS_FTTH_BS_BASAT_Banská Štiavnica2_optické
pripojenie_líniová stavba“ z dôvodu jej križovania popod cestu I/51 požiada Okresný úrad Banská
Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
4. Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/51, situáciu križovania, pozdĺžny a
priečny5. Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového
správcu cesty I/51, ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.
6. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/51 počas prác na križovaní kanalizácie
s cestou I/51 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom.
7. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie
ciest I/51 s navrhovanou stavbou „INS_FTTH_BS_BASAT_00_Banská Štiavnica2_optické
pripojenie_líniová stavba“, podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácii, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie
stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych
ciest I. triedy.
8. Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou I/51 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty I/51
SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví písomný
záznam. 9. Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako
príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14, ods.2 / § 10 cestného zákona/
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu cestného
zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť,
alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu
13. ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Žiar nad Hronom, č. OU-ZHOCDPK-2021/004892-002, zo dňa 26. 04. 2021
1. V prípade uloženia novej optickej telekomunikačného siete pod cestou III/2536 vykonať pretláčaním
chráničky.
2. Tunajší cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií vydá na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie
stavby „INS_FTTH_BS_BAST_00_Banská Štiavnica 2, OPTICKÉ PRIPOJENIE, Líniová stavba“ a po
predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. a Okresného dopravného
inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom:
- povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2536
- povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/2536
- určenie dočasného dopravného značenia na cestách III/2536
V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného
inšpektorátu. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie
dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Pre vykonanie prác v dotyku s cestami II. a III. triedy je
príslušným povoľujúcim orgánom tunajší cestný správny orgán.
14. SSC IVSC Banská Bystrica, č. SSC/8693/2021/2320/14699, zo dňa 13.5.2021
1. Trasou optickej siete nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty I/51 (okrem pretláčania chráničky), ani k
narušeniu priečneho profilu tejto cesty.
2. V súbehu s telesom cesty I/51 optický kábel bude vedený mimo pozemok cesty, t.j. min. 0,60 m za
hranou výkopu, resp. pätou násypu.
3. Pri chodníkovej úprave kábel bude vedený vo vzdialenosti min. 0,60 m od obrubníka v chodníku.
4. Pri križovaní cesty I/51 chránička kábla bude uložená kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,20 m od
nivelety vozovky po hornú hranu chráničky a min. 0,70 m pod dnom vyčistenej cestnej priekopy.
5. Cieľová a štartovacia jama bude umiestnená mimo pozemok cesty I/51.
6. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k zásahu do priečneho profilu cesty I/51 a k znečisťovaniu jej
povrchu, vybavenia a zariadenia.
7. Verejná premávka na ceste I/51 bude vedená v oboch jazdných pruhoch bez obmedzenia.
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8. V prípade použitia dopravného značenia dočasného charakteru toto bude odsúhlasené príslušným
dopravným inšpektorátom a na cestu I/51 bude osadené na základe určenia príslušným cestným
správnym orgánom.
9. Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste I/51, z dôvodu zásahu do
cestného telesa (pretláčaním chráničky) v trvaní 36 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutého úseku
cesty.
10.Stavebník vyzve pracovníka našej organizácie (Ing. Peter Hološ, 0903 405 919) na kontrolu hĺbky
uloženia chráničky a na prevzatie ukončených prác súvisiacich s cestou I/51.
11.Vlastník optickej siete si nebude voči správcovi cesty I/51 uplatňovať obmedzenia, ktoré by bránili
výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty.
12.Pri vedení trasy optického kábla stavebník zohľadní aj plánované stavby a zámery iných investorov.
13.Žiadateľ v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podá návrh na
vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností. na pozemkoch vo
vlastníctve SR a správe SSC.
14.Súčasne si vyhradzujeme právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť
alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu cesty I. triedy.
Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v súlade so
znením zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších
predpisov, § 8 ods.1 o zvláštnom užívaní cesty I. triedy o ktoré požiada stavebník.
K zvláštnemu užívaniu cesty I/51 správca dáva súhlasné stanovisko.
15. Splniť podmienky OÚ BŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, vo vyjadreniach: č.
OU-BS-OSZP-2021/000624-002, zo dňa 28. 05. 2021, č. OU-BS-OSZP-2021/000780-002, zo dňa 01. 06.
2021, č. OU-BS-OSZP-2021/000699-002, zo dňa 10. 05. 2021, č. OU-BS-OSZP-2021/000921-002, zo dňa
22. 11. 2021
16. OÚ ZH, č. POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Pozemkové oddelenie, č.OU-ZH-PLO1-2021/004899-003,
zo dňa 13. 05. 2021
- Investor je povinný požiadať správny orgán pred samotnou realizáciou prác o dočasné odňatie
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na dobu do jedného roka v zmysle §18 zákona
220/2004 Z.z. so všetkými náležitosťami podania v tých častiach trasy, kde je predpokladaný trvalý záber
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, t.j. CKN parcely 4373/2, 4369/26, 4369/60,
4369/35, 4369/61, 4369/62, všetko trvalé trávne porasty.
17. SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, č. SPFS75497/2021/740/003, zo dňa 7.7.2021
- stavebník na dotknuté pozemky SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na
zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie
vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, SPF si týmto
zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena po dokončení
stavby budú pozemky SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V
prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe
ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym
spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.
18. SPP Distribúcia , BA, č.TD/NS/0622/2021/SI, zo dňa 7.6. 2021
Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný
požiadat 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 predchádzania
poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPPD vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný
oznámit' 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
podat' podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o
energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť
plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských
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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 realizovat zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (d'alej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (dalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 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 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu,
iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku
križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažit' plynárenské zariadenie
ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež
overenie priebehu trasy vítacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej
sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako
1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL 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, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných
kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri
zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 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 zabezpečiť odkryté plynovody, káble,
ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPPD nad trasou plynovodu realizovať 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, 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 alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 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 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 STN 736005, TPP 90601, stavebník je povinný rešpektovat' a
zohľadnit' 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 TPP 906 01, v zmysle §
79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľ'a distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé
porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
Všetky križovania navrhovanej siete s existujúcimi STL plynárenskými zariadeniami realizovať v súlade s
TPP 9060 01, tab. 7, tj. kábel musí byť uložený v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu 2,0m ,
kábel musí byť chránený po celej dížke ochrannými krycími doskami. Od všetkých križovaní a súbehov
bližších ako 1,0m od osi plynárenského zariadenia / plynovod , pripojovacie plynovody/ žiadame pred
kolaudáciou stavby odovzdať digitálne zameranie uloženia nových káblov u všetkých takýchto kolízií.
Najmenšia dovolená vzdialenosť súbehu je 0,4 m v odôvodnených prípadoch na základe posúdenia
prevádzkovateľa DS.
Podľa TPP 906 01 6.2.4 Križovanie plynovodu a líniovej stavby má byť kolmé. V odôvodnených prípadoch,
ak nie je možné iné technické riešenie, možno uhol kríženia znížiť až na hodnotu 60° Zemné práce
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vykonávat' výhradne ručne v rastlom teréne aj v spevnených plochách, a to 1 m na každú stranu od osi
existujúceho plynovodu., aby nedošlo k poškodeniu našich zariadení a ohrozeniu bezpečnosti prevádzky.
SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme
plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom
preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail:
igor.prepelica@spp-distrubucia.sk" Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci stavby požadujeme
dodržať nivelitu a osadenie plynárenských povrchových znakov - poklopov na existujúcich uzáveroch,
odvodňovačov a odvzdušňovačoch. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hlbku existujúceho
krytia plynárenských zariadení. V prípade, ak v priebehu plánovaných činností dôjde ku kolízií s
plynárenských zariadením je potrebné, aby na náklady stavebníka bola vykonaná preložka takéhoto
plynárenského zariadenia a to podľa podmienok stavebných SPP-D. Zahájenie výstavby, resp. v prípade
výmeny poškodených poklopov za nové, resp. pri požiadavke na úpravu zemných súprav alebo poskytnutia
informácie za technické záležitosti plynárenských zariadení môžete kontaktovať p. Gabaja - technik
prevádzky Zvolen, Lučenec / tel. č. +421 48 2424806, ktorý zároveň zabezpečí dodanie poklopov, prípadne
úpravu zemných súprav
Dôrazne upozorňujeme stavebníka, projektanta a zhotoviteľa že toto vyjadrenie jednoznačne určuje
povinnosť zabezpečiť pri križovaní a výkopových prácach v ochrannom pásme plynovodu výlučne ručný
výkop. Technické riešenie križovania plynovodov a pripojovacích plynovodov pretlakom bez kontrolných
sond je možné schváliť len po predložení konkrétneho realizačného projektu na posúdenie.
19. Stredoslovenská distribučná, a. s., č. 202104-UR-0027-1, zo dňa 06.05.2021
1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú
orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu
tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2.
tohto vyjadrenia.
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:
červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kVpodzemné,
zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb ! 2.
Všeobecné podmienky:
2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely
stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju
vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby)
vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú
stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter),
pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od
krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa
môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v
ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (
vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany
energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD
z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného
el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
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2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri
zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického
stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
20. StVPS ZH, ZC7/207/2021, zo dňa 14.04.2021
- V záujmovom území uvažovanej optickej trasy sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v
správe nášho závodu.
- K vyjadreniu Vám prikladáme situácie s orientačným vyznačením verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie v správe nášho závodu.
- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, resp. prevádzka kanalizácií Ziar nad
Hronom na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a o vytýčení
spíše protokol.
- V úseku uvažovanej trasy sa môžu nachádzať vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v správe
StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržat' ochranné pásmo v zmysle zákona
č. 442/2002 Z. z. nasledovne:
- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a
verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane min. 2.5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia
na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii ad priemeru 500 mm.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
zakázané:
- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky: vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi siet'ami rešpektovat' vzdialenosti
všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 ,,Priestorová úprava vedení
technického vybavenia".
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať
do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonanim kontroly, je stavebník povinný na požiadanie
zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp.
verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí
stavebnik na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté
súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložit' príslušnému stavebnému
úradu ku kolaudácii stavby.
21. Technické služby, m.p., č. 054/2021-001, zo dňa 14.04.2021
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môže byť poškodené nadzemné respektíve podzemné el. vedenie,
povinný vykonať všetky účinné, ochranné opatrenia aby nedošlo na el. rozvodoch VO pri výstavbe
optického pripojenia k žiadnym škodám.
Odôvodnenie:
Dňa 30.6.2021 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej
stavby.
K návrhu boli doložené nasledovné doklady:
- 2x projektovú dokumentáciu, následne prepracovanú PD
- Výpisy z LV a kópie katastrálnych máp
- Splnomocnenie na zastupovania v konaní
- Vyjadrenia dotknutých orgánov k predmetnému konaniu
Pretože žiadosť nebola úplná a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne
a spoľahlivé posúdenie, dňa bol stavebník vyzvaný na doplnenie svojho návrhu a konanie bolo prerušené.
Návrh bol následne doplnený.
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Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie
predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú
jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že
v lehote do 8.4.2022 môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Stanoviská oznámili:
- Meste Banská Štiavnica, PaSM, č. 1938/2021/PaSM, zo dňa 19.04.2021
- Mesto Banská Štiavnica, Cestný správny orgán, č. 2734/ 2021/Výst.,zo dňa 24.8.2021
- Banskobystrická regionálna správa ciest , č. BBRSC/01784/2021, zo dňa 04.05.2021
- BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ODDELENIE CESTNEJ SPRÁVY, č.
08795/2021/ODDCS-2 31035/2021, zo dňa 21. 07. 2021
- Energotel, č. 620210877, zo dňa 11.4.2022
- OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM,
č. ORHZ-ZH2-2021/000112-002, zo dňa 06.05.2021
- KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, č. KPUBB-2021/10550-2/38919/RUS, zo
dňa 25.05.2021
- MDaVSR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen
č.36358/2021/ÚVHR/85793, zo dňa 19.07.2021
- MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ÚSMŠ ASMDP, č. ASMdpS - 1-490/2021,
zo dňa 10.5.2021
- NASES, č. 330-2021/1-3246, zo dňa 14.4.2021
- ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Banská Bystrica, č. OU-BBOCDPK-2021/021755-002, zo dňa 19.08.2021
- ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Žiar nad Hronom, č. OU-ZHOCDPK-2021/004892-002, zo dňa 26. 04. 2021
- SSC IVSC Banská Bystrica, č. SSC/8693/2021/2320/14699, zo dňa 13.5.2021
- OÚ BŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, č. OU-BS-OSZP-2021/000624-002,
zo dňa 28. 05. 2021, č. OU-BS-OSZP-2021/000780-002, zo dňa 01. 06. 2021, č. OU-BS-OSZP2021/000699-002, zo dňa 10. 05. 2021, č. OU-BS-OSZP-2021/000921-002, zo dňa 22. 11. 2021
- OÚ BŠ, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, č.OU-BS-OKR-2021/000712-002, zo dňa 28. 05. 2021
- OTNS č. 1451/2021, zo dňa 12.4.2021
- OÚ ZH, č. POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Pozemkové oddelenie, č.OU-ZH-PLO1-2021/0
- 04899-003, zo dňa 13. 05. 2021
- SLovanet, č. 4706, zo dňa 7.7.2021
- SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, č. SPFS75497/2021/740/003, zo dňa 7.7.2021
- SPP Distribúcia , BA, č.TD/NS/0622/2021/SI, zo dňa 7.6. 2021
- Stredoslovenská distribučná, a. s., č. 202104-UR-0027-1, zo dňa 06.05.2021
- StVPS ZH, ZC7/207/2021, zo dňa 14.04.2021
- Technické služby, m.p., č. 054/2021-001, zo dňa 14.04.2021
- Towercom, a.s., č. 2085/2021 , zo dňa 12.04.2021
- UPC broadband slovakia, s.r.o., č. 216210680 , zo dňa 13.4.2021
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia
na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
-

Slovak Telekom, a.s., ZYRY - Tem, s.r.o., Ing. Ján Halač č. odb. sp. 4917*Z*A2, Mesto Banská Štiavnica,
P a SM, KPÚ Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
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Upozornenie:
Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné
povolenie predmetnej stavby.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej
politiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním odvolania na Mesto Banská Štiavnica,
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol
zaplatený dňa 30.6.2021.

Príloha pre navrhovateľa:
-

overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
účastníci (verejnou vyhláškou)
na vedomie:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičová 20, 974 05 Banská Bystrica
ZYRY - Tem, s.r.o., Lieskovská cesta súp. č. 4121, 960 01 Zvolen
Ing. Ján Halač č. odb. sp. 4917*Z*A2, Kynceľová 63, 974 01 Banská Bystrica
Mesto Banská Štiavnica, P a SM, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
dotknuté orgány
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Chrásteka súp. č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ulica SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 965 01 Banská Bystrica
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Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Okresné riaditeľstvo HaZZ, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
MDVaRR SR - ÚVHR, odd. oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika súp. č. 259/28, 960 02 Zvolen
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor CD a PK, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
UPC broadband Slovakia s r.o., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
SSD, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
StVPS,a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom
SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
Sitel s r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
Orange slovensko a.s., Michalovský s r.o. UC2, Zvolenská cesta 21, 974 01 Banská Bystrica
MINV SR, Centrum podpory, Ul. 9 mája 1, 974 86 Banská Bystrica
NASES, Trnavská cesta súp. č. 100/2, 821 01 Bratislava
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Technické služby,mestský podnik, Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
Energotel, a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
OTNS a.s., Vajnorská súp. č. 1347/137, 831 04 Bratislava
Mesto Banská Štiavnica, cestný správny orgán, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
a/a
Mestský úrad Banská Štiavnica - odd. výst., ÚP a ŽP
Za správnosť zodpovedá: Ing. Zuzana Kladivíková
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