OBEC DOLNÁ ŽDAŇA
Dolná Ždaňa č. 46, 966 01 Hliník nad Hornom
Stavebný úrad
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo spisu: S2018/00201
Dolná Ždaňa
Vybavuje: Bc. Maliková
13.03.2019

ROZHODNUTIE
Obec Dolná Ždaňa, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
( stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným
stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovala návrh zo dňa
26.11.2018 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ
ŽDAŇA KLASTER“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Dolná Ždaňa navrhovateľa
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení Huawei
Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36653373, ktorú na základe plnej
moci zastupuje Ing. Erich Linkesch, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava v územnom konaní
s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona,
zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila stanoviská účastníkov konania. Na
základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ ŽDAŇA KLASTER“
na pozemkoch parc.č. líniová stavba
v kat. území Dolná Ždaňa.
I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v zmysle projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú
vypracovala Ing. Katarína Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier č. oprávnenia 5068*SP*A2.
2. Technický popis:
Výstavba siete v štandarde FTTH, spočívajúca v pokládke mikrotrubičkovej infraštruktúry a s ňou
spojenými prácami pozostávajúcimi zo zemných prác, z pokládky multirúr a mikrotrubičiek
z montáže súborov, zo spätných úprav porušených povrchov a porealizačných prác spojených so
zameraním.
Trasa bude vedená zastavaným územím obce Dolná Ždaňa z rozvetvením do jednotlivých ulíc tak,
aby boli pokryté všetky objekty v danej oblasti. Primárna časť optickej siete bude napojená
z telekomunikačného agregačného bodu vybudovaného v rámci stavby KLASTER TRANSPORT
HNLH 02 pred obecným úradom. Primárna časť bude ukončená v dvoch pasívnych optických
distribučných bodoch, odkiaľ bude pokračovať sekundárna časť optickej siete do ZB a chodbových
PODB. Križovanie ciest bude realizované pretlakom a pod cestami bude vedenie uložené do
chráničiek.
3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
a) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ
Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/2455831.
Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác
súvisiacich s touto stavbou.
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Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127
ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom
podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia
archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď
nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská
Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa
ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí
iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
b) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa
podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu
životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy,
alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu.
Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo
narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú
k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo
prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
Podnikatelia a právnické osoby sú povinní uvedené opatrenia zahrnúť už do návrhov projektov,
programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy,
alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu.
Ak uvedená činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich
degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán
ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.
Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého
stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo
obmedzenia ich migračných trás je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú
priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce
migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami a to zriadenie vhodných
stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.
V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“).
Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre vlastnú potrebu
Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na
inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako
v súlade so zákonom o odpadoch.
Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej
vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
Po realizácii stavby predložiť na stavebný úrad doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu realizácie stavby.
c) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor
Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať
orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
-

2

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na použitie
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane
uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
d) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií na základe osobitných žiadostí navrhovateľa minimálne 30 dní pred začatím prác na
dopravnom napojení predmetnej stavby a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej
regionálnej správy ciest, a.s., stredisko Žiar nad Hronom a Okresného dopravného inšpektorátu
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom s priloženou schválenou projektovou
dokumentáciou dočasného dopravného značenia vydá:
povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2483 a III/2495
určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2483 a III/2495
V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného
inšpektorátu. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie
dočasného dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ
v Žiari nad Hronom.
e) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len „BBRSC,a.s.“)
- K súbehu trasy HDPE rúr pre optický kábel uložený v zemi s cestou III/2495 a III/2483 realizovaný
v chodníku, za chodníkom alebo obrubníkom
 Do spevnenej časti cesty (živičný kryt) a dopravného priestoru cesty III/2495 a III/2483 nebude
vykonaný žiadny zásah.
 Zemný výkop v intraviláne uvedených ciest bude od vonkajšej hrany asfaltu min. Im a výkop
musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s.,
Kamody Jaroslav t.č. 0918 543 605.
- Ku križovaniu cesty III/2495 3x
 Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
 Bližšia hrana výkopu štartovacej a cieľovej jamy bude minimálne 1,5m od vonkajšej hrany
uvedenej cesty ( za chodníkom), v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť
spresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s., Kamody
Jaroslav t.č. 0918543605.
 Miesto križovania označiť podľa normy označníkmi.
 Pretlak bude od mostného objektu, priepustu minimálne 5,0 m.
 Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého
stavu.
 Záručná lehota na pretlak 36 mesiacov.
 Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p.
Kamodyho 0918 543 605.
 Po vytýčení trasy v teréne - pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu
BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 0918 543 605
 Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2495 a IXI/2483 jej označenia dotknutých
úsekov cesty, v čase realizácie stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ Ž DANA", bude
zodpovedať navrhovateľ (investor). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v
súvislosti s výstavbou „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ Ž DANA", zodpovedá navrhovateľ
(investor).
 Práce v dotyku s cestou III/2495 a III/2483 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej
údržby t.j. od 31.10. do 01.04. príslušného kalendárneho roka.
 Práce realizované v telese cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení
cestného správneho orgánu, ktorým jej Okresný úrad, obor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Žiari nad Hronom, ktorý je potrebné požiadať o zvláštne užívanie a dočasné
dopravné značenie s ktorým súhlasíme po odsúhlasení dopravným inžinierom v Žiari nad
Hronom .
 Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby optického kábla (ďalej iba „sieť"),
umiestňovaného do cestného telesa, cestných pozemkov (aj pomocných) a ochranného pásma
vyššie citovaného úseku cesty je uzavretie Zmluvy s BBSK o podmienkach realizácie líniovej
stavby optického kábla o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej siete a o
podmienkach prevádzky, údržby a opravách dotknutých ciest II. a III. triedy.
 Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby,
opráv, rekonštrukcií cestnej stavby a vybudovanej siete-optického kábla, po celú dobu ich
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životnosti. Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií v Žiari nad Hronom na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
 Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a
poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.
 V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia navrhovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi
cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty.
 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.
 Začatie a ukončenie prác v súbehu s cestou musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním
začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., Kamody
Jaroslav t.č. +421 918 543 605.
 Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní
od ukončenia prác zástupcovi BBRSC a.s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a
prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.
 Kontaktná osoba BBRSC, a.s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie
staveniska): Jaroslav Kamody t. č.: 0918 543 605.
 Navrhovateľ (žiadateľ) si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu
výkonu zimnej a letnej údržby cesty III/2495 a III/2483.
f) Hydromeliorácie, š.p., Bratislava
V prípade potreby vytýčenie závlahového potrubia ako aj identifikáciu kanála v teréne na základe
objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., Bratislava dislokované pracovisko Levice –
kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971.
Závlahovú stavbu záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie pri návrhu a realizácii
stavby rešpektovať. Taktiež odvodňovací kanál pri návrhu a realizácii stavby rešpektovať.
V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, ku ktorému
má Hydromeliorácie, š.p., právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady
navrhovateľa (investora).
g) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica
V súvislosti so správou vodných tokov upozorňujeme na oprávnenie, na základe ktorého môže
v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca
vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri
vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m a pri drobných
vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Križovanie káblového vedenia
s vodnými tokmi musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel
vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných
strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych
sietí a ich objektov. Optické káble je preto potrebné pod dnom koryta toku a v rámci jeho pobrežných
pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a
mechanizácie, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez
väčších obmedzení.
Pri trasovaní káblového vedenia v tesnom súbehu s korytom vodného toku Rakovec (v úseku nad
premostením cesty neďaleko kostola) káblovú ryhu zrealizovať v čo najväčšom odstupe od koryta
toku, t. z. tesne primknutú k chodníku pre peších, pričom vedenie musí byť v celom tomto úseku
uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie.
Križovania káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné zrealizovať v zmysle STN 73
6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom ho prednostne žiadame
riešiť nadzemným vedením umiestneným na telese cestných mostov - v oceľovej chráničke
prichytenej na teleso mostov tak, aby nezasahovala do prietočného profilu vodného toku, t.j. nad
úrovňou spodnej hrany mostovky.
V prípade podzemného križovania korýt vodných tokov toto zrealizovať s využitím bezvýkopovej
technológie. Montážne jamy pre realizáciu pretlaku musia byť pritom vybudované mimo pobrežných
pozemkov vodného toku (t.j. min. 10,0 m od brehovej čiary Prochotského potoka a min. 5,0 m pri
potoku Rakovec - s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti) tak, aby bolo možné uloženie
káblov chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných
pozemkov toku. V rámci koryta vodného toku musí byť pritom chránička uložená s krytím min. 1,0
m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).
Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie bude možné zasypať až po kontrole splnenia
podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného
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Hrona Zvolen. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol.
Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto
vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej
správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú
navrhovateľovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v
súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.
Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením je potrebné po uložení
chráničky opevniť kamennou rovnaninou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod
miestom križovania v celej šírke dna koryta toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietočnej
kapacity koryta toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto
vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade vybudovaného opevnenia koryta toku.
V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných
pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti
výrubu stromov je tento potrebné nešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov a §47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov.
Po ukončení prác, všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu dosypaním, zhutnením montážnych jám po vrstvách v zmysle príslušnej STN 73 6820 a osiatím a
dopestovaním ochranného trávnikového krytu v rámci línie pobrežných pozemkov.
Podzemné vedenie križujúce alebo uložené v súbehu s vodnými tokmi je potrebné pri jednotlivých
vodných tokoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR
NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia navrhovateľ (prevádzkovateľ) optickej siete
zabezpečí ich okamžitú obnovu.
Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých
vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta
vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu
použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania. Zabezpečiť, aby
počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o
ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných
tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach
je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných
vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k
začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom
do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská
Bystrica - Správa povodia horného Hrona Zvolen - Prevádzkové stredisko Žiar nad Hronom (Ing.
Jozef Černaj, mobil: 0903 601 829).
Predložiť správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného
uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom v správe nášho
podniku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so
zameraním vo výškovom systéme BPV), ktorý bude križovaný káblovým vedením, ako aj uloženia
káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v súbehu s
vodným tokom Rakovec.
SVP, š.p. OZ Banská Bystrica ako správca dotyčných vodných tokov nie je vlastníkom pozemkov
pod ich korytom, navrhovateľ najneskôr do doby odovzdania stavby do jej užívania uzavrie so
SCVP, š.p., OZ Banská Bystrica zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemných vedení
križujúcich dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán
skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokoly o vykonaní
kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
Navrhovateľ (prevádzkovateľ)podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade
vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich
križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.
V prípade, že križovanie jednotlivých vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito
požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového
vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do
prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
V prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením
prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí navrhovateľ
(prevádzkovateľ) optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
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V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na
majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ
Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i
škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
h) Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
- V predmetnej lokalite katastra Dolná Ždaňa sa v blízkosti stavby „INS FTTH ZH ŽIAR 04 DOLNÁ
ŽDAŇA KLASTER“ energetické zariadenia v majetku a správe SSD, a.s. .
- Toto vedenie v niektorých častiach môže kolidovať s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej
bezprostrednej blízkosti preto je vedenie potrebné pri prácach rešpektovať. Zakreslená orientačná
trasa vedení v okolí predmetnej stavby tvorí prílohu vyjadrenia č. 4600047468 zo dňa 07.11.2018.
- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.,
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú
stranu 10 metrov; NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter. VN a NN zemné
káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť stabilitu
existujúcich podperných resp. voľne stojacich istiacich skríň a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
http://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytáči určený pracovník SSD.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD, a.s.
z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného
denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane
ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických
zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel.č. 0800 159 000.
- Porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSD, a.s..
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor 1 meter na každú
stranu; v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení v majetku SSD, a.s.,
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
i) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica
- Písomne oznámiť na adresu StVPS, a.s., BB, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom začatie prác na
stavbe.
- Zabezpečiť vytýčenie potrubia verejného vodovodu.
- V mieste križovania optického vedenia s potrubím verejného vodovodu toto uložiť do chráničky a pri
zemných prácach od hĺbky 10,7m vykonávať ručný výkop.
- V súbehu dodržať pôdorysnú vzdialenosť od vonkajšieho povrchu potrubia na obidve strany min.
1,00m a pri križovaní 0,5m.
- Ku kontrole dodržania stanovených podmienok pred zásypom ryhy prizvať zástupcu prevádzky
vodovodov Žiar nad Hronom (048 4327 345, 346), o výsledku kontroly napísať zápis.
j) Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Existujúce telekomunikačné zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň
dodržať ustanovenie § 65 zákon o elektronických komunikáciách.
- Navrhovateľ alebo ním poverená osoba, v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí
(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzve spoločnosť Slovak
Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Jana Medveďová,
jana.medvedova@telekom.sk, +421456790949.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh
všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách uzavrieť dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
-
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V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona o elektronických komunikáciách.
- Zemné práce alebo činnosti zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie v prípade, že vyjadrenie
č.6611826715 zo dňa 01.10.2018 stratilo platnosť.
- Pred realizáciou výkopových prác je navrhovateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s.,
týmto upozorňuje navrhovateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení spoločností Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej
cez internetovú aplikáciu na stránke: http://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované
do troch týždňov od podania objednávky.
- Pri svojej činnosti dodržať aj všeobecné podmienky ochrany SEK:
 V prípade, že je zámer v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, navrhovateľ po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s., zabezpečí:
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia. V lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
vybudovaním telekomunikačnej prípojky zmluvný partner Ladislav Zliechovsky,
zliechovsky@zyry.sk, 0907 877 907. V káblovej ryhe sa môžu nachádzať viac zariadení
s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môže byť ohrozené alebo poškodené zariadenie, vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia tým že zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou zariadenia a s podmienkami stanovenými na ich ochranu.
 Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 Aby odkryté zariadenia boli riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 Zhutnenie zeminy pod káblom pred jeho opätovným zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0800123777.
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (vzhľadom na to, že spoločnosti
Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a.s.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
k) SPP – distribúcia, a.s., Bratislava
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, navrhovateľ
požiada SPP-D, a.s., o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú zašle na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom
sídle SPP-D, a.s. (www.spp-distribucia.sk).
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m.
-
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Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa
SPP-D, a.s., (p. Pavol Gabaj, tel. č.: +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením
plánovaných prác.
Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
Umožniť zástupcovi SPP-D, a.s., vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností
v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich
plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D, a.s., 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, a.s., nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, a.s.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
Nad trasou plynovodu nerealizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie
a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských
zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
Každé poškodenie zariadenia vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel.č.: 0850111727.
SPP-D, a.s., 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 sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
Pri realizácií 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 **TPP
906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02**
Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
neumiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
V mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení
s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005
a TPP 906 01 a pred ich zasypaním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.
Po ukončení montážnych prác navrhovaných vedení technického vybavenia v mieste/miestach, kde
dôjde k ich uloženiu v ochrannom pásme plynárenských zariadení (PZ), resp. k ich križovaniu s PZ
– pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D na kontrolu realizácie prác – za
účelom dodržania stanovených všeobecných podmienok.
V prípade realizácie zemných prác pretláčaním zabezpečiť, aby pri týchto činnostiach boli dodržané
ustanovenia STN 73 3050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce
a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach zo dňa 14.08.1990.
l) Obec Dolnú Ždaňa
Zosúladiť realizáciu stavby z realizáciou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú
v procese verejného obstarávania.
Pred začatím rozkopávkových prác požiadať obec Dolná Ždaňa o povolenie na zvláštne užívanie
verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie), ktoré bude vydané súbežne pre obe stavby,
a v ktorom budú stanovené podmienky pre realizáciu.
Po realizácii stavby odovzdať obci Dolná Ždaňa porealizačné zameranie stavby.
Pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu.
4. Zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia právnickou alebo fyzickou
osobou na to oprávnenou.
-
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5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických
zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR
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 a príslušné technické normy.
7. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na
stavby podľa § 43d stavebného zákona.
8. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Nahlásiť zhotoviteľa stavebnému úradu do 15 dní po
ukončení výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečí odborné vedenie stavby.
10. Stavba bude ukončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
11. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích
nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, navrhovateľ
poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
12. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich
vlastníkmi resp. správcami a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení.
13. Vyznačiť priestor, kde sa budú práce realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre
verejnosť.
14. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách.
15. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstrániť bezodkladne.
16. Pri dovoze materiálu resp. odvoze odpadu zabezpečiť čistenie motorových vozidiel pred výjazdom
zo staveniska.
17. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby a
certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov. Navrhovateľ je povinný viesť stavebný denník
v zmysle § 46d stavebného zákona.
18. Umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
19. Po ukončení prác predložiť na stavebný úrad porealizačné zameranie a doklady o nakladaní
z odpadmi.
20. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude so stavbou začaté.
Navrhovateľ požiada stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti územného rozhodnutia.
21. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺžiť, len
ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne
skončené.
22. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
II. Námietky účastníkov konania neboli podané.
Odôvodnenie:
Dňa 26.11.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava,
IČO: 35763469 v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 36653373, ktorú na základe plnej moci zastupuje Ing. Erich Linkesch, Malokrasňanská 8,
831 54 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH ZH ŽIAR
04 DOLNÁ ŽDAŇA KLASTER“ na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Dolná Ždaňa.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 15 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“).
Podľa § 15 ods.3 zákona o elektronických komunikáciách úrad na základe doručenia úplného
oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik oprávnený poskytovať siete alebo služby; ak je
oznámenie neúplné, úrad ho vráti a určí oznamovateľovi primeranú lehotu na doplnenie. Úrad zverejní
na svojom webovom sídle zaevidovanie úplného oznámenia, okrem dátumu narodenia fyzickej osoby,
do siedmich dní od jeho doručenia. Ak o to podnik požiada, úrad mu do siedmich dní odo dňa doručenia
oznámenia potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti. Úrad v potvrdení o splnení oznamovacej
povinnosti uvedie informácie týkajúce sa práv podľa § 13 ods. 1, § 27, § 50 ods. 5 a § 66.
Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom
rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
cudzej nehnuteľnosti.
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Podľa § 66 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti
so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,.
Podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné
úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť
a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce
oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých
nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.
Podľa § 66 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť,
je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 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.
Podľa § 66 ods.4 zákona o elektronických komunikáciách Po skončení nevyhnutných prác je
podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu
vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla
škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí
vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel
o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch
rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník
nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na
rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách Ak je vlastník alebo užívateľ
nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní
nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom
podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej
náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov
odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
Stavebný úrad začatie územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho
pojednávania oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením číslo spisu
S2018/00201 zo dňa 14.12.2018. V oznámení na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Súčasne boli upovedomení, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4
stavebného zákona). Dotknuté orgány boli poučené, že svoje stanoviská majú oznámiť v rovnakej
lehote a, že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Oznámenie bolo
vyvesené na úradnej tabuli obce Dolná Ždaňa od 17.12.2018 do 04. 01.2019.
Dňa 02.01.2019 bolo na obec Dolná Ždaňa doručené žiadosť o pozastavenie územného
rozhodnutia od spoločnosti Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava. Ako správca
hydromelioračných zariadení požiadal o predloženie projektovej dokumentácie na vyjadrenie. Žiadosti
spoločnosti Hydromeliorácie, š.p., Bratislava stavebný úrad vyhovel a požiadal navrhovateľa
o dožiadanie stanoviska.
Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 04.01.2019.
O priebehu ústneho pojednávania je spísaná zápisnica.
Na základe výsledkov ústneho pojednávania stavebný úrad územné konanie rozhodnutím
č. S2018/00201 zo dňa 07.01.2018 prerušil. Dňa 30.01.2019 bolo zo strany navrhovateľa doplnené
vyjadrenie spoločnosti Hydromeliorácie, š.p., Bratislava a podmienky boli zahrnuté do výrokovej časti
rozhodnutia.
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného
hygienika Zvolen vydalo pod číslom 26157/2018/ÚVHR/96124 zo dňa 19.12.2018 záväzné stanovisko,
v ktorom s návrhom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava súhlasí.
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk
uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie
s cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov.
Preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona.
K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Okresný úrad Žiar nad Hronom,
pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom; Okresné riaditeľstvo policajného
zboru v Žiari nad Hronom; Obvodný banský úrad, Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad, Banská
Bystrica; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy a výstavba
SR, Sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy
majetku, Banská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica; Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina;
SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Veolia Energia Žiar nad Hronom,
s.r.o., Žiar nad Hronom; Hydromeliorácie, š.p., Bratislava; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Banská Bystrica; obec Dolná Ždaňa.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a posúdil
vyjadrenia účastníkov konania.
Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých
orgánov nie sú negatívne, preto stavený úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100, 00 €.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších právnych predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa
46, 966 01 Hliník nad Hronom.
Rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení správneho súdneho poriadku.

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
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Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie, súčasťou ktorej je overená situácia.
Toto rozhodnutie je v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona doručované
verejnou vyhláškou.
Na základe ustanovenia § 26 ods.2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov je obec
Dolná Ždaňa povinná toto rozhodnutie:
vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia)
vyvesenie zverejniť spôsobom v mieste obvyklým napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne
v miestnej tlači a na internete

Vyvesené dňa: .............................................

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

...................................................................
pečiatka podpis

Toto rozhodnutie je vyhotovené v 22-och origináloch v elektronickej forme a 2-och origináloch v listinnej
forme.

Rozhodnutie sa doručí:
1. účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
2. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava,
4. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
5. Ing. Erich Linkesch, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava
6. Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Hliník nad Hronom
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- pozemkový a lesný odbor
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor krízového riadenia
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI - ZH, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
16. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
18. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
20. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
21. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 8
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- Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
22. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, ul. 9. mája 1, 974
86 Banská Bystrica
23. Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
- Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
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