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Mesto Zlat{! Moravee
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
-007-IJ

V Zlatých Moravciach,
06. 06. 2017

Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Vec
lJzemné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTR:'E
Verejná vyhláška
Dňa 28.02.2017 navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
/ IČO 35 763 469/, v zast. Ing. Henrietou Mlynčárovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava podal na
Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby „ INS_FTTH_ZM_Zlaté Moravcc_polygon 2 ", na pozemkoch katastrálneho
územia Zlaté Moravce.
Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona číslo
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, /ďalej len stavebný zákon /, posúdilo
predložený návrh v súlade s §37 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva

navrhovateľovi
Slovak T�l�kom a.

s.,

Bajkalská 28, 817 62 8ratislava I IČO 35 763 469/

p9d/'a § 39a ods. 11 2 stavebného :l!ákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
INS_FTTH_ZM_Zlat� Moravce_polygon_2
- označenie stavby

:

inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. hl zák. č. 50/1976 Zb„
líniová stavba

- umiestnenie stavby: parc.č.

2490/1,1926/1,1085/5,1100/1,3169/2,1219,1951, 2601/10, 2483/3, 1053, 1085/6, 1924/2, 3168/2,
1152/1,191811, 2547/1, 2484/4, 1064/4, 1085/11, 1098, 3171,2491/l,1133/10,2604/17, 2484/6,
1065, 1072, 1097/1, 3167/1, 2491/5, 1133/9,2601/l I ,2484/7,1066/3,1079,1093,3164/2,2509,2542/6,
2601/15, 1100/88,1067/2,1083,1092,1101/10,2541/2,2542/8,2601/16,1100/83, 1069/1, 1082, 1091,
11ol /37,254118,2602,28360,1100/82, l 074/2,1081,1090,1101137'1133/8, 1921, 1180/89' 107711,
1925/8,1089,11o1/2, 1129/12,2601/1,1100/2,1085/4,1085/17,3170/2,1923/1,1129/2,2601/18,

katastrálne územie Zlaté Moravce.
I. Podmienky pre umiestnenie stavby podľa zákona a všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu, upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Popis stavby :
INS_FTIH_ZM_Zlaté Moravce_polygon_2
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Predmetom stavby je výstavba viacerých kusov plastových zväzkov trubičiek rô:c;.,
na uliciach 1. mája, Brezová, Duklianska, E.M. Šoltésovej, Hviezdoslavova, Kalim.,
Benku, Mládeže, Mojmírova, Nitrianska, Obrancov mieru, Priemyselná, R ovňanova, ....
'
Továrenská. Do zväzkov trubičiek budú následne zafú.knuté optické minikáble bez pó\,
opätovnej rozkopávky terénu. V rámci stavby bude vybudovaných 9 ks PODB (distribučný bou
optickej siete), ktorý má charakter vonkajšej plastovej skrinky (rozmery: 1600x550x350

mm,

vxšxh) umiestnenej na verejnom priestranstvo v zelenom páse nad terénom. Telekomunikačná
rozvodná skrinka nemá v zmysle stavebného zákona charakter stavebného objektu.
DÍžka káblovej ryhy pre zväzky trubičiek vo voľnom výkope: 4500 m

Popis navrhovanej trasy
Navrhovaná trasa pokládky plastových zväzok mikrotrubičiek pre optické káble vychádza
z jestvujúceho uzla služieb na Duklianskej ulici 4. Po ulici Duklianska a Hviezdoslavova vedú
jestvujúce HDPE rúry, od ktorých sa budú realizovať výkopy k jednotlivým bytovým domom,
rodinným domom, objektom škôl a prevádzok/predajní/firiem. Trasa bude vedená, pokiaľ to terénne
podmienky dovolia a pri dodržaní priestorovej normy, v priľahlom zelenom páse vedľa
jednotlivých miestnych komunikácií, resp. ich chodníkových častí.
Parametre ryhy pre výstavbu optických káblov budú nasledovné:
min. dovolené krytie:
Uloženie:

ryha: šírka/hÍbka

Voľný terén v intraviláne:

0,50 m

25/60cm

Spevnené plochy v intraviláne:

0,35 m

20/40cm

35/90cm
alebo podvŕtanie
V navrhovanej trase telekomunikačných káblov sa nachádza značné množstvo podzemných
inžinierskych sietí, ktoré budú orientačné zakreslené v projekte stavby a budú pred samotným
Križovanie miestnej komunikácie:

0,80 m

začatím zemných prác príslušnými správcami vytýčené. Vzhľadom na túto skutočnosť budú zemné
práce vykonávané prevažne ručne. Narušená povrch chodníkov a komunikácií bude po pokládke
a zahrnutí ryhy uvedený do pôvodného stavu.
Pri realizácií predmetnej stavby dôjde k zásahu do chodníkových plôch s dočasným obmedzením
ich využívania. Všetky výkopy budú zabezpečené pozdÍžne z jednej strany výstražnými pásmi,
z druhej stany vykopanou zeminou. V miestach prechodu chodcov budú cez výkopy uložené
priečne lávky pre peších min. šírky 70 cm. Pri výstavbe nedôjde k výrubu stromov ani krov. Stavba
sa nedotýka ochranného pásma štátnych ciest nakoľko bude budovaná v intraviláne mesta. Dôjde ku
križovaniu št.c. III/166 l-Hviezdoslavova ulica - v ckm 25,080 25,270 25,600. Nakoľko predmetná
stavba pripája aj železničnú stanicu, dôjde ku vstupu trasy do ochranného pásme železničnej trate
Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce, nie však ku križovaniu železničnej trate. Hostiansky potok
trasa križuje zafúknutím optického kábla do jestvujúcej HDPE rúry. V ochrannom pásme vodného
toku nedôjde k výkopovým prácam. Realizácia predmetnej stavby ani jej následná prevádzka
nebude mať na životné prostredie dotknutej lokality žiadny trvalý negatívny vplyv.

Stavba bude umiestnená podľa situácií v M 1:2000, ktoré sú súčasťou projektovej
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanej Ing. Henrietou
Mlynčárovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava .
II. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby, vyplývajúce

z osobitných

záujmov chránených orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaní podľa
stavebného zákona .
Ochrana pamiatkového fondu .

Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2016/25731-2/990099/Gro zo dňa 19.12.2016:
K.rajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ
nepreskúmanej archeologickej lokality, požaduje ohlásenie začiatku výkopových prác
súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom K.rajskému pamiatkovému úradu
Nitra.
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odborný dohľad formou obhliadky výkopov
,.,amiatkový úrad Nitra vykoná
qkopových prác na stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom.
.:tJSký pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania
záchranného archeologického výskumu na území stavby.
V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa
ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný
deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky
Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobu,
najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania 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.
Podľa § 40 ods. 1O pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich
s ohlásením a ochranou nálezu podfä § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový
úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu
a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
Odpadové hospodárstvo.

Okresný úrad Zlaté Mor�v<:e č. OU-ZM-OSZP-2016/001988-02 zo dňa 21.12.2016:

Pred vydaním stavebného povolenia požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona
o odpadoch o vyjadrenie príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Pri nakladaní s odpadmi vychádzať zo zákona o odpadoch a vyhl. č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Ochrana prírody a krajiny.

Okresný úrad Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2016/001977-002 zo dňa 23.12.2016:

-

Plánovanou výstavbou nezasahovať do pozemkov na ktorých rastie verejná zeleň drevinového
zloženia tak, aby muselo dôjsť k jej výrubu, resp. k poškodeniu alebo zručeniu existujúcich
drevín (stromov a krov), čím by došlo k narušeniu kompaktnosti a významu zelenej
infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability - § 2
ods. 2 písm. a) a § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z., ktoré vytvárame a udržiavanie
a udržiavanie je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 543/2002 z. z. verejným záujmom. V takomto
prípade riešiť alternatívne umiestnenie (napr. do cestného telesa) a trasovanie stavby.
Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému
alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín,
alebo k zapríčineniu ich odumretia.
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom
období od O1. apríla do 30. septembra v zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ vyhláška č. 24/2003 Z. z.") a v súlade s STN 83 701O Ochrana prírody,
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 701 O"), časť 3.2
Rez.
Pri realizácií stavby v blízkosti drevín postupovať v zmysle S1N 83 701O, časť 4 Poškodenie
drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
HÍbenie výkopov kvôli ukladaniu predmetného telekomunikačného vedenia nevykonávať
v koreňovom priestore dreviny -STN 83 7010, časť 4.2.4 HÍbenie výkopov a 4.2.4.l Ochranné
opatrenia
Pri výkopových prácach nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným
druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov, podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 a 2 zákona č.
543/2002 Z. z., pokiaľ na predmetné zákazy nebola príslušným orgánom ochrany prírody
udelená výnimka.
-
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Do

vegetačného

pásu

na

ktorom nerastú

dreviny

ukladať

telekomlll.._

zabezpečené ochranou voči poškodeniu koreňovou sústavou drevín, ktorých v ý saa.._
v budúcnosti uskutočnená.
Upozornenia pre žiadateľku a príslušný stavebný úrad.
-

Pozemok nachádzajúci sa v sídelnom prostredí obce na ktorom rastie drevina nie je voľnou
plochou, kde možno automaticky plánovať a uskutočňovať stavebnú činnosť. Takéto pozemky
tvoria funkčnú zložku zelene, ako súčasť každého typu funkčného územia (obytné, rekreačné,
výrobné, zmiešané),

rovnako významnú ako ostatné infraštrukturálne funkčné zložky -

občianska vybavenosť, dopravná infraštruktúra, technická infraštruktúra a iné.
-

Podľa

§ 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je každý, teda aj projektanti a investori, povinný

chrániť prírodu a krajinu pred poškodzovaním a ničením a starať sa o jej zložky a prvky na účel
ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania
územného systému ekologickej stability.

V zmysle

§ 3 ods. 4 zákona č. 543/2002 z. z. sú podnikatelia a právnické osoby, kt0tí svojou

činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, povinní na vlastné náklady
vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
Medzi takéto opatrenia patrí aj vypracovanie takéhoto projektu, ktorý by riešil umiestnenie
a trasovanie predmetnej líniovej stavby v súlade s uvedenými záujmami
-

ochrany prírody

a krajiny, mimo pozemkov na ktorých rastie verejná zeleň drevinového zloženia.

V zmysle

§ 3 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. sú podnikatelia a právnické osoby povinní
§ 3 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. zalunúť až do návrhov do projektov,

opatrenia podľa

programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
-

Na

odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas

§ 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z.,
§ 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín

(rozhodnutím) obce Nemčiňany podľa
v súlade s

musí byt' predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia (súlad
s rozsudkom Najvyššieho súdu SRč. 5Sžp/10/2009).
Podľa

§ 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny

a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzt'ahujú osobitné
predpisy, t. j.

§

127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon). Y prípade nálezu chráneného živočícha je stavebník podľa

§ 35 ods. 6 zákona

č. 543/2002 Z. z. povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizácií ochrany prírody
(Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311,
0903 298 312).
-

Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviazni v stavebných objektoch
pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo
staveniska, resp. objektu.

-

§ 34 ods. 1 alebo
§ 35 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z., uloží orgán ochrany prírody pokutu do 33 193,91 eura.

Podnikateľovi alebo právnickej osobe vykonávajúcej činnosť zakázanú podľa

Ochrana vôd.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. č. CS SVP OZ PN 2083/2017/10 zo dňa 30.05.2017:
Trasou navrhovanej siete dôjde ku križovaniu Hostianskeho potoka v rlan 3,700 formou zatiahnutia
optického kábla do jestvujúcej chráničky pod dnom koryta toku . S navrhovaným riešením
súhlasíme a požadujeme splniť nasledovnú podmienku:
na využitie pozemku vodnej plochy p. č. 2841/1 reg. C KN vo vlastníctve SYP š. p. (

LY

č.

2499) pre zatiahnutie optického kábla do chráničky uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na odbore správy majetku SYP š. p.OZ Piešťany najneskôr ku kolaudácii stavby.
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a a údržba ciest Nitra a.s., č. 1548,1533,1591/2016 zo dňa 28.12.2016:

�dloženou PD stavby -/zodp. spracovateľ PD Ing. fng. Henrieta Mlynčárová

súhlasíme za

...održania našich podmienok:

Križovanie zemného opt. kábla s cestným telesom v našej správe III/1661 žiadame zrealizovať

pretláčaním

- resp. podvŕtaním pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej PD -

výkres. č. C2 - t.j. rez cestným telesom III/1661 C2-C2. Situovaním montážnych jám pretláčania

nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na

ceste III/1661. Montážne jamy pretláčania žiadame opatriť pažením. Výkopová zemina, ako aj

stavebný materiál nesmú byt' uložené vo vozovkovej časti cesty, ani n a chodníku. Po zrealizovaní
pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušeného terénu zeleného pásu v mieste
montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.
Asfaltová vozovka cesty IIVI 661 nesmie byť stavbou porušená. výkopovú ryhu pre navrhovaný

opt. kábel v súbehu s cestou lll/ 166 l žiadame trasovať z vonkajšej strany jestvujúceho mestského

chodníka tak, ako je to riešené v PD - výkres č. C3, č. C4 a č. es. Káble

VO

výkopovej ryhe

žiadame opatriť výstražnou fóliou. Spätnú úpravu výkopovej ryhy žiadame opatriť výstražnou

fóliou. Spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20

až 30 cm. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je

stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v tenníne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie /

v zast. In. Gabaj, alebo Mgr. Ďuráček/. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia

vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne

odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej

stavby je potrebné požiadať Okr. úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.
Akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty IIl/1661 počas realizácie predmetnej stavby je

potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-NR-OCDPK20171003507 zo dňa 10.01.2017:
S navrhovaným riešením súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 13511961 Zb. v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.

Križovanie

zemného

optického

kábla

s cestným

telesom

III/1661

žiadame

zrealizovať

pretlačením pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v projektovej dokumentácii - výkres č.

C2 - t.j. rez cestným telesom III/1661-C2-C2 '.
Situovaním montážnych jám pretláčaním nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani

k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/ 1661. Montážne jamy pretláčania

žiadame opatriť vhodným pažením. Výkopový zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byt'
uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope. Po zrealizovaní pretláčania žiadame

o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty vmieste montážnych jám pretláčania
s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.

Asfaltová vozovka cesty IIl/1661 nesmie byt' stavbou porušená.

Výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestou III/1661 žiadame trasovať
z vonkajšej strany jestvujúceho mestského chodníka tak, ako je to riešené v projektovej
dokumentácii-výkres č. C3, č. C4. a č. CS.

Káble vo výkopovej ryhe žiadame opatriť výstražnou fóliou.

Spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až
30 cm.
Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Regionálnej správy a údržby ciest a. s.
vydaného pod číslom 1S48,1S33, 1591/2016, zo dňa 28.12.2016.
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Stavebník je zodpovedný za všetky škody
a znečistenie
vzniknuté
komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrám"'
náklady.
Pred realizáciou inžinierskych sieti je potrebné požiadať Okresný súd Nitra, odbor c�,
dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ odbor CDPK"), v zmysle § 8 ods. 1 zákon...
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení nesk orších predpisov,
o povolenie na zvláštne užívanie ciest a v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie
dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby.

Krajské riaditeľstvo p olicajného zboru v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-25-079/2016-Ing. zo dňa
14.12.2016:
„INS FTTH ZM Zlaté Moravce polygom 2, a po náležitom posúdení predloženej dokumentácie
Vás K.rajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Nitre upovedomuje, že
o vyjadrenie je potrebné žiadať cestou príslušného stavebného úradu, ktorý predloží náležitú
dokumentáciu a žiadosť s presným zadefinovaním účelu vyjadrenia.
Ochrana inžinierskych sietí.

Slovanet a. s. Bratislava, zo dňa 13.12.2016:
V uvedenej lokalite sa nachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s., - viď.
priložený výkres. Priložený výkres nemusí byt' úplne aktuálny. Vytýčenie, prípadne ďalšie
informácie si možno zabezpečiť u Ing. Štefan Suchý- 0903 465 906.
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava č. CD 87826/2016-Pa 239, T13400, zo dňa
19.12.2016:
V plánovanom stavenisku sa nachádzajú zemné elektrické VN a NN káblové vedenia v správe
a majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (v prílohe preložených máp K l , K2 a K3 sú
zakreslené len informatívne).
Pri výkopových prácach v miestach kde dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými
inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné siete vytýčiť. Križovatky
a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.
Vzdialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. l m od
betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť
uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú.
Vzdušné a káblové vedenia, ako ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 25112012 Zb. par. č.
43 žiadame rešpektovať v plnom rozsahu.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácii, žiadame preložiť na odsúhlasenie.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č. 6611631089 zo dňa 05.12.2016:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. al DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312,
+421 0903723669.
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·' 66 ods. 7 zákona č. 35112011 z.
z. o elektronických komunikáciách sa do
-' stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
� 1nnosti zodpovedá projektant.
Lároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGJ SLOVAKIA, s.r.o. 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., a/alebo DIGI SLOVAKJA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa§
68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať
o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGJ SLOV AKIA, s.r.o. na
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môže nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné VY.jadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAK1A, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej
doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikov: Juraj Červenka, juraj.cervenka
@telekom.sk, +421 903722608.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
SPP- distribúcia a. s. Bratislava, č. ID/NS/0056/2017/Be zo dňa 26.01.2017:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP - D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 I 1 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-0 (www.spp-distribucia.sk),
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V záujme

predchádzaniu

poškodenia

plynárenského

zariadenia,

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-0 vykonáva bezplatne

plynárenských zariadení do vzdialenosti l 00 m, alebo ak doba vytyčovania neprt.
hodinu,
Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariade1i.
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č.

+421 37 242 3705) najneskôr 7 dní

pred zahájením plánovaných prác,
Stavebník je povinný 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,
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-0

vstup na stavenisko a výkon kontroly

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení

v súlade s STN

1,50 m na každú
73 3050 až po

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-0 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 SPP-D,
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku 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,

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške

300,-€ až 150 OOO,-€,

Stavebník je povinný 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

702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zaradení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými

73 6005 a TPP 906 O1,
a §80 Zákona o energetike nie je

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle

§79

možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra, č.

74889/2016 zo dňa 15.12.2016:

V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej
IS).
Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN

752, vrátane STN 73 6005,
č. 442/2002 z. z...
EN

zároveň žiadame dodržať ochranné

805, STN
pásmo IS podľa§ 19 zákona

Existenciu IS sme Vám informatívne potvrdili do predloženej dokumentácie.
Dokumentáciu pre stavebné povolenia požadujeme predložiť na vyjadrenie.
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,...ergetická a teplárenská spoločnosť Zlaté Moravce zo dňa 07.12.2016:
„

predloženým projektom súhlasíme,

Zákona o tepelnej energetike č.

za

podmienok dodržania ochranného pásma v zmysle
z. z. § 36. V prípade priameho križovania sa

657/2004

optického vedenia s trasou teplovodného potrubia a podzemných šácht našej spoločnosti,
vyžadujeme podkopanie betónových teplovodných šácht.

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť Zlaté Moravce, ústne pojednávanie zo dňa
25.04.2017:
Dodržanie výkopových hÍbok min. l 200mm pri križovaní teplovodu a šácht PETS. V mieste
plánovaného teplovodu, žiadame v križovaní teplovodu podkopanie + pri plánovanej šachte AŠ
1 a pri parcele 2541/2 pri kotolni Kalinčiakova výkop previesť až do hÍbky min. 1650mm.
Poskytnutú projektovú dokumentáciu „ Pokládka sek. tepl. potrubia ul. Obrancov mieru +
1 mája " brať v úvahu výkopy a hÍbky výkopov našej spoločnosti. Žiadame zaslať nový projekt
- prepracovanie výkopu pri Daňovom úrade podľa dnešnej dohody.
Záujmy mesta.

Mesto Zlaté Moravce č. 25408/4188/2016-výst. zo dňa 16.12. 2016:
Pred realizáciou stavby požaduje vyšpecifikovať jednotlivé pozemky vo vlastníctvo mesta Zlaté
Moravce, ktoré budú zasiahnuté stavbou.
Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky pozemné vedenia.
Pred realizáciou stavby vykonať fotodokumentáciu stavu

zasiahnutého

územia

pred

rozkopávkami prácami.
Pri realizácií prác minimalizovať v obytnej zóne dopravné obmedzenie občanov ako aj
zabezpečiť v maximálnej miere čo najnižšiu prašnosť a hlučnosť.
Pri uložení optických sietí pod miestne komunikácie požadujeme realizáciu len riadeným
pretláčaním existujúcich chodníkov a miestnych komunikácií.
V prípade, že pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku mesta alebo vlastníkov stavbou
dotknutých nehnuteľností, je investor povinný škody odstrániť, resp. uhradiť náklady spojené
s ich odstránením (nerušenie chodníkov, vstupov do rodinných domov a prevádzok uviesť do
pôvodného stavu - dlažba, asfalt, betón).
Z hľadiska pozitívneho vplyvu na životné prostredie rešpektovať novelu zákona č.
z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
V záujme ochrany životného prostredia a uchovania kompaktnosti

351/2011 Z.

a významu

zelenej

infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability § 2
2 písm. a) a § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
-

ods.

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z. verejným záujmom, súhlasíme
s realizáciou stavby za dodržiavania predloženej technickej správy „Zriadenia elektronickej
komunikačnej siete Zlaté Moravce", ako projektu pre územné rozhodnutie, konkrétne znenia na
str. 9 (citácia): „Na tejto stavbe EKS sa neuvažuje s likvidáciou trvalej zelene ani s výrubom
stromov". V prípade nedodržania podmienky je potrebné riešiť

alternatívne umiestnenie

a trasovanie stavby.
Pri realizácií stavby v bi ízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 701 O - Ochrana prírody,
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 701O"), časť 4
Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
HÍbenie výkopov kvôli ukladaniu elektronickej komunikačnej siete nevykopávať v koreňovom
priestore dreviny- STN 83 7010, časť 4.2.4 HÍbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
V časovom predstihu pred začatím prác predložiť žiadosť o zvláštne užívanie miestnych

komunikácií, uzávierka miestnej komunikácie a kompletný projekt prenosného dopravného
značenia s presným určením termínu.
Súčasne uvádzame, že Mesto Zlaté Moravce ako vlastník nehnuteľností, na ktorých má byt'
predmetná stavba realizovaná, si podľa § 66 zákona č. 35112011 z. z. o elektronických
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komunikáciách

v znení

neskorších

predpisov uplatňuje

voči

spoločnosti

TELEKOM, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, jednorazovú primeranú nn.,
nútené obmedzenie vlastníckeho práva a užívania stavbou dotknutých nehnuteľností,

z,

dôvodu požadujeme doručiť na MsÚ zlaté Moravce, odd. majetkovo - právne, ul. 1. mája 2, 953

l>,

Zlaté Moravce Dohodu o jednorazovej náhrade za nútene obmedzenie užívania nehnuteľnosti na
mestské pozemky pod predmetnou stavbou INS-FTTH-ZM-Zlaté Moravce- polygon 2.
Ochrana žel. dráliy.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 11710/2017/SŽDD/17400 zo dňa
02.03.2017:
MDV SR súhlasí so zariadením predmetnej stavby v OPD a sčasti v OD a zároveň pre jej realizáciu
a užívanie určuje tieto podmienky:
Stavby bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie overenej MDV SR, ktorú vypracoval
Ing. Juraj Rousek (reg. č. 1585*A*2-3), TELECOMPROJECT s. r. o., Bratislava v 12/2016 a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenej projektovej dokumentácii,
týkajúca sa OPD a OD, musí byt' vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.
Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané:
Odborom expertízy GR Bratislava pod č. 19961/2017/0420-2 zo dňa 03. 02. 2017,
Oblastným riaditeľstvom Zvolen pod č. 1311/2016-SŽTS zo dňa 24. 01. 2017,
Strediskom

hospodárenia

s majetkom,

RP

Nové

Zámky

pod

č.

075017a.12/5620/2016/SHM/RPNZ zo dňa 19. 12. 2016.
Vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je povinný v OPD a sčasti v OD upraviť, príp. odstrániť iné
prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
Presný bod a spôsob napojenia v budove ŽST je stavebník povinný povinný

prekonzultovať

a odsúhlasiť so správcom budovy ŽSR.
Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR
nachádzajúce sa v danom území. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmú byt'
rnšené zariadenia ŽSR.
Stavbu v OPD a sčasti v OD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej
súčasti ani neobmedzila a nenarušila bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe.
-

Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie
stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote
požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.

V zmysle

§

I 40b ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní

podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania
správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona

za

predpokladu, že nedôjde

k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a sčasti v OD.

Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č. 19961/2017/0420-2 zo
dňa 03.02.2017:
Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 1311/2016-SŽTS zo dňa
24.01.2017 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich
vedení v správe ŽSR,
Rešpektovať

požiadavky

uvedené

vo

vyjadrení

ŽSR

SHM

RP

Nové

Zámky

č.

5620/2016/SHM/RPNZ zo dňa 19.12.2016 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
Presný

bod a spôsob napojenia v budove ŽST žiadame prekonzultovať a odsúhlasiť

so

správcom budovy,
Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach
zakázaný,
Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek
opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady
stavebníka,
Územné rozhodnutie č. 267111467312017-007-JJ
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,.;zodpovedaj ú

za

poruchy

spôsobené

stavby

železničnou

prevádzkou

„vebník si nebude nárokovať dodatočne úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých
.rplyvov,
Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
Dodržať ustanovenia zákona č.
č.

5 13/2009 Z. z.

o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona

5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice SR, Oblastné riaditel'stvo Zvolen č. 1311/2016-SŽTS zo dňa 24.01.2017:
Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy
a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa
nachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR - Sekcie EE. Vyjadrenia správcov sietí žiadame
rešpektovať.
Stavba bude umiestnená aj na pozemku v správe ŽSR, · preto žiadame rešpektovať a dodržať
podmienky, dané vo vyjadrení Strediska hospodárenia s majetkom Nové Zámky.
Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byt' skladované na pozemkoch ŽSR.
Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na
realizáciu stavby.

Železnice SR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen č. 581-2/2016 SEE OR ZV zo dňa
30.12.2016:
Optická sieť v zastavanej časti mesta Zlaté Moravce má byt' budovaná v priestore v blízkosti
ŽST (od Staničnej ulice), žkm

40,640-40,940.

Naše záujmy nebudú dotknuté.

Na posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne zariadenia v správe majetku SEE OR Zvolen.
Aby nedošlo k poškodeniu vnútornej elektroinštalácie v objekte, požadujeme vyrozumenie,
kedy sa bude vykonávať pripojenie koncového užívateľa aj v staničnej budove - telefonický
kontakt, Viktor Mráz, č. tel.

091 1 690 022.

K realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy nemáme námietok.

Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom v Bratislave č. 0750/7a.12/5620/2016/
SHM/RPNZ zo dňa 19.12.2016:
Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu
resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu
účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
V prípade, že

vykonaním prác dôjde k zhoršeniu

stavu nehnuteľností

v porovnaní s jej

pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorázovú
primeranú náhradu zodpovedajúcu mieru obmedzenia využívania nehnuteľnosti .
Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom
užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú
sieť

(výkon

práva

zriaďovať

zriaďovaním, prevádzkovaním,

a prevádzkovať
opravami

verejnú

sieť,

vstupovať

v súvislosti

a údržbou vedení na nehnuteľnosť,

so

vykonávať

nevyhnutné úpravy pôdy a j ej porastu... ), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete
vlastníkovi na základe dohody jednorazovú priemernú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti.
Stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné
zameranie stavby, oboznámi vlastníka pozemku ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena
a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho odboru
OÚ.

Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní

nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia

a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude

určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia
a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník
spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii.
Územné rozhodnutie č. 267111467312017 -007 -ll
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11 Výkopové práce na pozemkoch zastavaných stavbou je možné len po vyjadrení !>,
správcov inžinierskych sietí, vlastníka a užívateľa predmetného pozemku.

Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať správcov inžinierskych sietí o ich presh,
vytýčenie priamo na stavbe.
n

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 odst. l stavebného
zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť ak v tejto lehote
bude podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.
Čas platnosti tohto rozhodnutia môže stavebný úrad predÍžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá
pred uplynutím lehoty.
r;,

Navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava I IČO 35 763 469/ je povinný
pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a protokolom o odovzdaní a prevzatí ich
odovzdá Mestu Zlaté Moravce, Ul. 1 . mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce.
l'I!

n

R o z h o d n u t i e o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
- neboli v konaní podané .
Účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní námietky voči umiestneniu stavby.
Odôvodnenie

Dňa 28.02.2017 navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 8 1 7 62 Bratislava / IČO
35 763 469/, v zast. Ing. Henrietou Mlynčárovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava podal na Mesto
Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby „ INS_FTIH_ZM_Zlaté Moravce_polygon 2 ", na pozemkoch pare. č.
2490/ l , 1 926/l,1085/5,1100/l,3169/2,l 2 1 9,l951, 2601 /10, 2483/3, 1053, 1085/6, 1 924/2, 3168/2,
1152/1,1918/ 1 , 2547/1, 2484/4, 1064/4, 1 0851 1 1, 1098, 3171,2491/1,1133/10,2604/17, 2484/6,
1065, 1072, 10971 1 , 3167/1, 2491/5,1133/9,2601/11,2484/7,1066/3,1 079,1093,3164/2,2509,2542/6,
2601 115,1100/88, 1067/2, l 083, 1 092,1101110,2541/2,2542/8,260 1 /16,1100/83, 1069/1, 1 082, 1091,
1 1 0 1 /37,254 l /8,2602,28360,1 100/82,1074/2,l 081, 1090,1101/37,1133/8, 1 92 1 , 1180/89, 1077/1,
1925/8,1089, 11o1 /2,1129/12,2601/1,1100/2,1085/4,1085/1 7,3 1 70/2, 1 92311 ,11 29/2,2601118,
katastrálne územie Zlaté Moravce.
Predmetom stavby je výstavba viacerých kusov plastových zväzkov trubičiek rôznych
priemerov na uliciach 1 . mája, Brezová, Duklianska, E.M. Šoltésovej, Hviezdoslavova,
Kalinčiakova, M. Benku, Mládeže, Mojmírova, Nitrianska, Obrancov mieru, Priemyselná,
Rovňanova, Staničná, Továrenská.
Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad oznámilo dňa 27.03.2017 pod č.
2671/4004/2017-003-IJ začatie územného konania všetkým účastníkom územného konania
a dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle §36 ods.1 stavebného zákona a nariadilo na deň
25.04.2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad súčasne upozornil
účastníkov, že svoje stanoviská a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký okruh účastníkov územného konania o umiestnení líniovej
stavby stavebný úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby v zmysle§ 36 ods. 4
stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Stanoviská účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordinované
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad, predložený návrh posúdil podľa §37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnenie stavby zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne
podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky a
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
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.,...Jmiestneniu stavby
sa
okrem uvedených orgánov štátnej správy, vlastníkov ; sietí, zariadení verejného, dopravného a technického vybavenia územia vyjadrili:
..sesný úrad Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2016/001970-02-K.D zo dňa 15.12.2016
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia č. OU-ZM-OKR-2016/001969-2 zo dňa
07.12.2016
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre č.HZP/A/2017/00489 zo dňa 30.01.2017
- Okresné riad. Hasičského a záchran. zboru v Zl. Moravciach č. ORHZ-ZM1-51012016 zo dňa
12.12.2016
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava č. ASM-77-2955/2016 zo dňa
04.12.2016
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra č. CPNR-OTS-2016/005693079 zo dňa 20.12.2016
- Technické služby mesta Zlaté Moravce zo dňa 19.12.2016.
Ich stanoviská k umiestneniu stavby sú kladné bez pripomienok, resp. sa dotýkajú samotnej
realizácie stavby .
Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Odvolanie sa podáva na Mesto Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa Prvej hlavy Tret
súdneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
·

primátor mesta
Doručí sa účastníkom konania :
1.

Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa zverejnenie po dobu
-

vyvesené dňa

2.

1 5 dní

zvesené dňa

Internet - stránka Mesta Zlaté Moravce

vyvesené dňa
Územné rozhodnutie č. 2671 1 1 467312017 - 007 - IJ

zvesené dňa
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Doručí sa - účastníci konania:
Slovak Telekom, a. s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast. Ing. Henrietou Mlynčárovou,
Súmračná 4, 821 02 Bratislava
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 O1 Zlaté Moravce
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 O1 Nitra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s„ Štúrova ul. č. 147, 949 6 5 Nitra
Slovenský vodohosp. podnik š. p., OZ Piesťany, Nábrežie l. Krasku č. 3/834, 9 2 1 80 Piešťany
„

•

.... .
„

Na vedomie :
Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
Západoslov. vodárenská spoločnosť a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 O1 Nitra
Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o ŽP- ŠSOPaK, OH, ŠVS, 953 01
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 O l Zl. Moravce
Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ ZI. Moravce, ul.l .mája IA, 953 01 Zl. Moravce
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Štefánik. tr. 69, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefänikova tr 58, 949 63 Nitra
SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 1 1 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasázňou 3, 832 4 7 Bratislava
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s. r.o„ Hviezdoslavova 84, 953 O1 Zlaté Moravce
Slovanet a. s„ Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 81O 05
Bratislava
Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných budov, M.R. Štefánika 295/2,
960 02 Zvolen
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M.R.
Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom v Bratislave, Regionálne pracovisko Nové
Zámky, M. R. Štefánika 64, 940 65 Nové Zámky.
.
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