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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Oznam

Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad oznamuje občanom, že Povolením rozkopávky verejnej
zelene č. 20364/3625/2017-výst. zo dňa 04. 09. 2017 povolilo spoločnosti Michlovský, spol. s. r.o„
so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1. etapu - rozkopávky zelene, na základe ktorého dôjde
dňom 11. 09. 2017 do 25. 09. 2017 k výkopovým prácam na parcelách vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce z dôvodu pokládky HDPF trubiek v zmysle územného rozhodnutia č. 2562/18701/2016011-IJ zo dňa 09. 08. 2016 o umiestnení stavby „RF0-011-NR/LV (Vráble) - Zlaté Moravce, sajt
0083 BR" pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Cieľom realizácie projektu stavby podľa situačnej mapy č. 08 a 09 je vybudovanie prípojky
optického kábla pre napojenie sajtu (0083BR) v Zlatých Moravciach, čím dôjde k skvalitneniu
dátových (internetových) služieb pre obyvateľov nášho regiónu.
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Michlovský, spol. s. r.o.
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20364/3625/2017-výst.

Zlaté Moravce

Križanová/037 /6923 914

04.09.2017

Vec:
Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto Vám povoľujeme rozkopávku 1. etapa - zelene na parcele reg.

(„C''

4733),

532/1 („C"

4464/42) a ul. B. S. Timravy, parcela reg.

„

E

E

"

č. 528/1, 543/2
č. 536/2 (C" 4379/10),

"

„

k. ú. Zlaté Moravce, za účelom pokládky HDPF trubiek v zmysle územného rozhodnutia č.
2562/18701/2016-011-IJ zo dňa 09. 08. 2016 o umiestnení stavby

„RFO

-

011-NR/LV (Vráble)

- Zlaté Moravce, sajt 0083 BR", pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8,
821 08 Bratislava.
1. etapa rozkopávky je povolená v termíne od 11. 09. 2017 do 25. 09. 2017, s konečnou

úpravou vrátane zatrávnenia do 25. 10. 2017, resp. podľa poveternostných podmienok.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky realizácie rozkopávky :
•

Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
dotknutého územia, aby neprišlo k ich poškodeniu.

•

Minimalizovať stavebný zásah v priestore pozemkov pare. č. 52811, 543/2, 532/1 a 536/2,
k. ú. Zlaté Moravce.

•

•

Výkop po obvode musí byt' ohradený zábranami a označený výstražnou červeno-bielou
páskou.
Počas prác je žiadateľ povinný vykonať všetky potrebné opatrenia nutné pre bezpečný
pohyb osôb a vozidiel pohybujúcich sa v okolí rozkopávky a zabezpečiť bezpečnosť
cestnej premávky v zmysle zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vykonávacej
vyhlášky č. 912009 Z.z., najmä s ohľadom na bezpečnosť chodcov.

•

Dodržať minimálne krytie zhotovenej siete v zmysle STN 73 6005.

•

V prípade nesúladu s STN 73 6005 vykoná žiadateľ prekládku siete na vlastné náklady.

•

Ak bude pri realizácii prác poškodený okolitý terén alebo komunikácie (napr. prejazd
vozidiel, uskladnenie materiálu a pod.) je žiadateľ povinný uviesť poškodený terén či
komunikácie do pôvodného stavu.

•

Počas prác ako aj po ich skončení žiadateľ zabezpečí v prípade znečistenia okolia či
vozovky ich vyčistenie.

•

Spätnú povrchovú úpravu treba zriadiť tak, aby bol priestor daný do pôvodného stavu.
Výkop v zeleni zhutniť po 20 cm vrstvách, odstrániť kamene, vyhrabličkovať, upraviť do
profilu okolitého terénu a zavalcovať osiatu trávu.
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•

Žiadateľ je povinný po vykonaní konečnej spätnej povrchovej úpravy miesta zvláštneho
užívania toto bezodkladne oznámiť písomne alebo e-mailom oznámiť ukončenie prác

povoľujúcemu orgánu.
•

V zmysle žiadosti bude plocha výkopu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce: zeleň

•

-

692

hm.

V prípade potreby predÍženia stanoveného termínu, je žiadateľ povinný podať žiadosť
o predÍženie povolenia pred uplynutím doby, na ktorú bolo vydané toto povolenie.

•

Za

dodržanie

uvedených

podmienok zodpovedá

za

žiadateľa

Ing.

Igor

Macek,

•

Konečnú spätnú povrchovú úpravu zabezpečí žiadateľ: Michlovský, spol. s. r.o„ Letná

•

Uvedené povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe

stavbyvedúci spoločnosti Michlovský, spol. s. r.o„ Letná 796/9, 921 01 Piešťany.
79619, 921 01 Piešťany.

Mesta Zlaté Moravce.
•

Od prevzatia spätných úprav začne plynúť 60 mesačná záručná doba, počas ktorej je
žiadateľ Michlovský, spol. s. r.o„ Letná 796/9, 921 01 Piešťany, povinný odstrániť
všetky nedostatky, ktoré sa na mestskom pozemku z dôvodu rozkopávkových prác
vyskytnú (sadanie výkopu a pod.).
Toto povolenie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ uhradil správny poplatok podľa pol. 82

písm. cl zákona č. 459/2012 z. z.

s účinnosťou od 2. januára 2013, ktorým sa mení a dopÍňa zákon NR SR č. 145/1995 z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 80,00 €, dokladom 7226117 zo
dňa 09. 08. 2017.

Povolenie sa doručí
- Michlovský, spol. s. r.o„ Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Na vedomie
- Orange Slovensko, a.s„ Metodova 8, 821 08 Bratislava
- Mestská polícia Zlaté Moravce
- pre spis
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