M e s t o V r a n o v n. T.
_______________________________________________________________
Číslo:ÚR-12117/1156/2021-Vo

Vranov n.T. 22.12.2021

Vec: DELTA ONLINE s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Optická trasa Vranov n.T. Trhovište – líniová stavba v okresoch Vranov n.T. , Michalovce.
____________________________________________________________________

Rozhodnutie.
Delta Online spol. s r.o., Pri salaši, 040 01 Košice, v zastúpení Ing.
Spirosom Frementitisom podala dňa 3.6.2021 návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: – Optická trasa Vranov n.T. - Trhovište líniová stavba,
ktorá sa má umiestniť v okresoch Vranov n.T., Michalovce.
Trasa líniovej stavby je vedená v intraviláne a extraviláne mesta Vranov n.T. a
obcí Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec n.O., Moravany ,
Suché, a Trhovište. Optická Trasa podľa predpokladaného návrhu má celkovú dĺžku
37634 m.
Ministerstvo dopravy a výstavby slovenskej republiky, sekcia stavebnej správy a
verejných prác, odbor štátnej stavebnej správy, Bratislava určil Spoločný obecný úrad
vo Vranove n.T. ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre príslušnú stavbu.
Mesto Vranov n.T. ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 a 33 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov,
(ďalej len stavebný zákon), posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona,
zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia
účastníkov konania. Na základe toho, podľa § 39 stavebného zákona a § 4 vyhl.č.
453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona , ďalej
len vyhláška/ , vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby :
Optická trasa Vranov n.T. - Trhovište líniová stavba, ktorá sa má umiestniť
v okresoch Vranov n.T., Michalovce.

Predložený projekt rieši navrhnutie výkopov zemnej optickej trasy pre
univerzálnu telekomunikačnú sieť na báze optických káblov s veľkou šírkou
prenosového pásma.
Navrhovaná trasa vedie v intraviláne a extraviláne mesta Vranov nad Topľou
a obcí Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou,
Moravany, Suché a Trhovište.
Celková dĺžka zemných káblových trás je 37634m.
Cieľom tejto pripravovanej líniovej stavby je vybudovanie regionálnej
optickej trasy a napojenie priľahlých telekomunikačných stožiarov na optickú sieť.
Projektovaná trasa výkopov je rozdelená do 4 samostatných úsekov.
Prvý úsek projektovanej optickej trasy tvorí optická trasa od existujúcej
optickej trasy DELTA ONLINE na ulici Mlynská k telekomunikačnému stožiaru
spoločnosti O2. V mieste napojenia na existujúcu optickú trasu na ulici Mlynská bude
osadená zemná šachta. Projektovaná trasa výkopov vedie v zeleni a celková dĺžka
tohto úseku je cca 743m.
Druhý úsek projektovanej optickej trasy prepája existujúcu optickú
infraštruktúru spoločnosti DELTA ONLINE na Sídlisku 1. mája s existujúcou
regionálnou optickou trasou spoločnosti ORANGE. V mieste napojenia na existujúcu
optickú trasu na Sídlisku 1. mája bude osadená zemná šachta. Projektovaná trasa
výkopov vedie v zeleni a celková dĺžka tohto úseku je cca 412m.
Tretí úsek projektovanej optickej trasy tvorí optická trasa od existujúcej
optickej trasy spoločnosti ORANGE k telekomunikačnému stožiaru spoločnosti
ORANGE nad ulicou Domašská. Projektovaná trasa výkopov vedie v zeleni, v jej
priebehu sa vyskytne 1 križovanie s miestnou komunikáciou, ktoré bude riešené
technológiou neriadeného mikrotunelovania. Celková dĺžka tohto úseku je cca 989m.
Štvrtý úsek projektovanej optickej trasy tvorí regionálna optická trasa Vranov
n. Topľou – Trhovište. Navrhovaná regionálna optická trasa začína v existujúcej
zemnej šachte na ulici Bernoláková vo Vranove n. Topľou napojením sa na existujúcu
optickú trasu DELTA ONLINE a končí v obci Trhovište napojením sa na existujúcu
regionálnu optickú trasu spoločnosti ORANGE. Navrhovaná regionálna optická trasa
prechádza vo svojom priebehu intravilánom a extravilánom obcí Vranov nad Topľou,
Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany,
Suché a Trhovište. Z navrhovanej regionálnej optickej trasy je uvažovaných 9
odbočiek k výrobným závodom, do intravilánov obcí resp. k telekomunikačným
stožiarom. Celková dĺžka navrhovanej regionálnej optickej trasy s priľahlými
odbočkami je cca 35489m.
Navrhovanú trasu výkopov budú tvoriť HDPE chráničky a multirúry vedené
tak ako je zakreslené v polohopisných výkresoch L1 – L40.
Celková dĺžka navrhovanej trasy výkopov je cca 37632m.
V intraviláne bude výkop pre uloženie HDPE rúr realizovaný ručne,
v extraviláne strojovo pomocou pokladača resp. bágra.
Hĺbka uloženia HDPE chráničiek v intraviláne bude 0,5 - 0,6m, v extraviláne
0,9 – 1,2m.
Pri križovaniach riešených mikrotunelovaním bude minimálne krytie 1200
mm pod vozovkou a min. 2100mm od hornej plochy podvalu pri železničných
tratiach a 1000mm pod najhlbším dnom koryta pri vodných tokoch. Pred
mechanickým poškodením budú HDPE chráničky chránené výstražnou fóliou VF

šírky 220 mm. Hĺbka výkopu bude závisieť okrem uvedeného, aj od hĺbky uloženia
cudzích inžinierskych sietí !!!
Povrchy rýh sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. V zeleni sa zatrávnia,
v chodníkoch a cestách sa rozrezané časti upravia betónovým podkladom a asfaltom
resp. betónom, v ornej pôde sa ornica rozprestrie po povrchu. Podchod pod
komunikáciami a spevnenými plochami navrhnutý podvŕtaním bude riešený PE
chráničkou Ø110/6,3 mm. Križovania a súbehy s podzemnými vedeniami musia byť
urobené v zmysle platných STN 73 6005 a STN 33 4050. Pri výkopoch štartovacích
jám pre pretláčanie je potrebné tieto opatriť pažením a zábradlím, aby sa zabránilo
úrazom. V intraviláne resp. v blízkosti podzemných inžinierskych sietí sa budú zemné
práce vykonávať prevažne ručne. Križovania riešené prekopaním sa budú prevádzať
taktiež ručne. Pred začatím výkopových prác je potrebné dať vytýčiť všetky
podzemné inžinierske siete. Pri križovaniach alebo tesných súbehoch je potrebné
dotknuté siete ukotviť alebo vyviazať a HDPE rúry uložiť do žľabov.
Navrhovaná trasa optického kábla bude vo svojom priebehu 2x križovať vodný tok
Ondava, 1x Čákov kanál, 1x vodný tok Kyjov, 1x vodný tok Hrušovský, 2x vodný tok
Batovec a 1x vodný tok Ruskov a 1x vodný tok Šarkan.
Križovanie rieky Ondava sa v oboch prípadoch vykoná metódou riadeného
mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, v hĺbke min. 1000mm pod najhlbším
dnom koryta rieky v PVC chráničke Ø110 mm s vyústením do čakacej jamy v zeleni.
Štartovacie resp. čakacie jamy budú umiestnené mimo pobrežné pozemky. Podzemné
vedenie pri križovaní vodného toku bude na obidvoch brehoch toku v rámci
pobrežných pozemkov označené tyčami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.
Navrhovaná trasa optického kábla bude vo svojom priebehu 4x križovať
štátnu cestu č. I/18. Všetky vyššie uvedené križovania so štátnou cestou č. I/18 sa
vykonajú technológiou riadeného mikrotunelovania použitím PE chráničky
Ø110/6,3mm. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. Križovanie
mikrotunelovaním sa vykoná v hĺbke min.1200 mm pod úrovňou nivelety cestného
telesa bez narušenia živičného povrchu s presahom chráničky mimo hlavný dopravný
priestor minimálne 1500mm. Dĺžky chráničiek budú rešpektovať existujúce resp.
výhľadové šírkové usporiadanie cesty. Štartovacia a čakacia jama pre pretláčacie
zariadenie sa vykope minimálne 1000 mm za vonkajšou hranou cestného telesa (
mimo priekopy resp. za spodnou hranou cestného násypu alebo výkopu). Štartovacie
a čakacie jamy pre pretláčacie zariadenie sa po vykonaní mikrotunelovania zasypú
a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. Pred samotným mikrotunelovaním je
nutné vykonať vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a určenie samotnej hĺbky
uloženia inžinierskych sietí. Na základe tohto vytýčenia sa určí skutočná hĺbka
mikrotunelovania.
Navrhovaná trasa optického kábla bude vo svojom priebehu 4x križovať
železničnú trať Prešov – Humenné č.193.
Križovanie železničnej trate sa vykoná technológiou riadeného
mikrotunelovania. Železničnú trať bude križovať 3xHDPE rúra 40/32 s optickými
káblami uloženými v mikrotrubičkách spoločne uložených v pretlačenej chráničke
Ø110/6,3 mm v súlade s normami a predpismi pre križovanie železničnej trate
a požiadavkami jednotlivých zložiek ŽSR. Mikrotunelovanie sa vykoná z pracovných

jám pre pretláčaciu súpravu. Pri mikrotunelovaní bude dodržaná minimálna
vzdialenosť montážnych jám 4000mm od osi koľaje. Chránička sa umiestni min.
2000mm od hornej hrany podvalov. Po zafúknutí kábla bude okolie trate uvedené do
pôvodného stavu. Križovanie železničnej trate bude rešpektovať zistené inžinierske
siete v správe ŽSR, ktoré sa vytýčia a obnažia ešte pred výkopom montážnych jám
pre pretláčanie. Pri stavbe sa bude postupovať podľa podmienok uvedených zložkami
ŽSR. Križovanie železničnej trate sa vykoná bez obmedzenia železničnej prevádzky
za technického dozoru jednotlivých zložiek ŽSR. Práce pri vykonávaní
mikrotunelovania budú realizované za sprísnených bezpečnostných opatrení.
Pre umiestnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky :
l. Stavba – Optická trasa Vranov n.T. - Trhovište líniová stavba, ktorá sa má
umiestniť v okresoch Vranov n.T., Michalovce.
Navrhovaná trasa vedie v intraviláne a extraviláne mesta Vranov nad Topľou a obcí
Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché
a Trhovište.
Projekt stavby musí obsahovať aj projekt konkrétneho osadenia stavby do terénu - výškové
osadenie. Osadenie stavby je zrejmé zo situácie osadenia stavby, ktorá
odsúhlasená
v územnom konaní dňa 22.12.2021 a tvorí prílohu tohoto územného rozhodnutia pre
stavebníka a stavebný úrad.
2 .Prístup na stavenisko je z miestnych komunikácií Mesta Vranov n.T. a obcí Hencovce,
Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché a Trhovište.
3. Vyjadrenie dotknutých orgánov :
1. Mesto Vranov n.T., odd. výstavby , dopravy a ŽP
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 24. 6. 2020 o vyjadrenie k projektu
„Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište" Vám po preskúmaní predloženej
projektovej dokumentácie dávame nasledovné vyjadrenie:
Voči realizácii uvedenej stavby nemáme námietky. Spevnené plochy je
potrebné prekonávať v čo najväčšej možnej miere pretláčaním. Prípadné narušenie
povrchu spevnených piôch a zelene je nutné uviesť do pôvodného stavu.
Prípadné narušenie celistvých a neporušených plôch komunikácií je potrebné
opraviť v celej ich šírke. Táto podmienka platí aj pre komunikácie, ktoré budú
rekonštruované do času realizácie optickej siete.
V dotknutých lokalitách je pravdepodobný výskyt podzemných rozvodov
verejného osvetlenia. So žiadosťou o ich zakreslenie, prípadne vytýčenie je potrebné
obrátiť sa na správcu verejného osvetlenia, ktorým je firma ELCOMP-Ing. Ján
Hajduk, Hronského 1167/3, 093 01 Vranov nad Topľou.
Pred realizáciou úprav je potrebné v lehote min. 30 dní požiadať MsÚ,
oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja o zvláštne užívanie príslušných
miestnych komunikácií a zelene.
2. Obec Nižný Hrušov
Dáva súhlasné stanovisko za dodržania podmienok:

- Na parceleč . C-KN 860 a parceloe č. C-KN 862 dodržať trasovanie optickej siete
tak, aby sa výkop na uloženie optickej siete nachádzal v tesnej blízkosti s hranicou
pozemku E-KN 1290 , aby zbytočne neblokovali pozemky súkromných vklastníkov tak ako je uvedené vo výkrese L19.
- Na parcele E-KN 1292/5 zrealizovať uloženie optickej siete do hĺbky 0,90 m ,
nakoľko cez uvedenú parcelu sa presúva ťažká poľnohospodárska technika. Miesto
kríženia tohto pozemku označiť trvalou značkou - tak ako je uvedené vop výkrese
L19.
- Pri križovaní trasy parciel E-KN 1292/5a parcely E-KN 1289/18 zrealizovať trvalé
označenie trasy optického kábla - ako je uvedené vo výkrese L19
- Na parceleE-KN 1234 dodržať trasovanie optickej siete do tesnej blízkosti oplotenia
cintorína z dôvodu možniosti budpceho rozšírenia cintorína na parcelu E-KN 1234 výkres L22
3. Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 209
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov, Nižný Hrušov č. 209 ako vlastníka
zároveň aj nájomca a užívateľ poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území
Nižný Hrušov na základe žiadosti investora DELTA ONLINE, spol s r.o. vydáva
súhlasné stanovisko k realizácii stavby „Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište"
na pozemkoch v užívaní Poľnohospodárskeho družstva Nižný Hrušov za podmienok,
že optický kábel bude umiestnený minimálne v hÍbke 1,20 m, pokládka bude
vykonaná pluhovaním, presný termín vytýčenia
a realizácie
bude
v
dostatočnom
časovom
predstihu
dohodnutý s Poľnohospodárskym družstvom
Nižný Hrušov tak, aby sa minimalizovalo poškodenie pôdy a porastov t.j. pred sejbou
alebo po žatve a v prípade vzniku škody bola táto v plnom rozsahunahradená.
4. Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava , 6.3.2021
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k
realizácií stavby a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za
týchto podmienok:
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky
uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo
Košice a Oblastná správa majetku Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre
prípravu a realizáciu stavby:
- riešiť pri styku (súbeh, križovanie} v záujmovom území ochranu
podzemných kábelových vedení MK, el. vedenia VO, ŽST Počkaj) v správe
ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE(uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr.
pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľnéprístupne)
- novobudované súbehy musia byť realizované mimo obvodu dráhy vo vzdialenosti
nie menej ako 6 m od osi traťovej koľaje(vedená v úrovní terénu), resp. 3 mod
vonkajšieho okraja telesa dráhy(päty násypu, hornej hrany zárezu) a stavieb
(pevných zariadení), ktoré sú jej súčasťou(v súlade s predpisom ŽSR TS 4)
- chráničky zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD
- realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný
priestor

- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti

prác
v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom 22( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.).
Stavebník -zhotoviteľ zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí
stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia železničnou
prevádzkou.
- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník preukáže "iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu
(v zmysle vyjadrenia
Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j. /2a.15/893/2021/SM/RPHsMKE/La,
zo dňa 12.02.2021).
3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE. Výkopové práce v
ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru
správcu podzemných vedení.
4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia
a ukončenia stavby
v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO
Prešov {Ing. Bednarčik, tel. č. 0903 478 781) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky
na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, OSM Košice.
5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby
stavba:
- odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky
- nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení
- nenarušila stabilitu železničného telesa
6. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola
ohrozená a narušená železničná prevádzka.
7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby
požadujeme skladovať mimopozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na
pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu.
8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na
majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a
prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných
prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí
vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov.
Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel.
tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť
dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS
TO Prešov ku kolaudácii stavby.

5. Min. Výstavba a dopravy SR - súhlas na zriadenie stavby v ochrannom pásme dráhy
15.4.2021
•
Stavba bude zrealizovaná v súlade s PD ktorá tvorí prílohu tohto stanoviska.
Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia
MDV SR.
•
Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita
a odvodnenie železničného telesa.
•
Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených
prevádzkou dráhy.
•
Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
•
Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác
v OPD a OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové,
resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie
a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v
zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené
vedenia neboli počas prác poškodené.
•
Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky
uplatnených k stavbe uvedených najmä:
•
v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky , Generálne riaditeľstvo ,
odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č.: 29963/2021/O230-3 zo dňa
16.3.2021
•
Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia
Železníc Slovenskej republiky (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom
území.
•
Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
•
Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby
neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť
dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv
stavby na dráhu.
•
Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.
6. Lesy Slovenskej republiky, OZ Sobrance , Kúpeľská 69, Sobrance 8.4.2021
Súhlasí s umiestnením a uskutočnením líniovej stavby ,,Optická trasa Vranov nad
Topľou - Trhovište" podľa doloženej projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. M.
Dujavom v máji 2020 na parcelách KN C č. 2047, 2048/7 v k.ú. Pozdišovce, č. 2318/2
v k.ú. Rakovec nad Ondavou a parcelách KN E č. 2360, 2363, 2364 v k.ú. Suché
•
•
•

•

za dodržania podmienok:
rešpektovať ustanovenia zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. a zákona o ochrane
prírody a krajinyč. 543/2002 Z.z.,
stavba bude realizovaná na lesných pozemkoch pričom optický kábel bude uložený
minimálnej hÍbke1,2 m, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
lesné pozemky na ktorých bude realizovaná stavba musia byť pred začatím realizácie
stavby dočasné vyňaté z plnenia funkcií lesa (rozhodnutím orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva);
na lesné pozemky, vo vlastníctve štátu uzatvorí investor stavby so správcom pozemkov
nájomnú zmluvu(po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí pozemkov),

•

•

•

•

na lesné pozemky trvalo obmedzené vo využívaní (v dôsledku ochranného pásma
podľa zákona 351/20111 Z.z.) uzatvorí investor so správcom pozemkov po realizácií
stavby zmluvu o zriadení vecného bremena za odplatu,
za vzniknuté škody na zariadeniach žiadateľa, investora alebo dodávateľa stavby
spôsobené okolitým porastom, pádom stromu, zosuvom pôdy a inou živelnou
pohromou nenesie štátny podnik Lesy Slovenskej republiky B. Bystrica
zodpovednosť,
nebudú spôsobované škody na okolitých lesných porastoch a lesných cestách (v
prípade vzniku škôd si tieto bude štátny podnik. LSR uplatňovať u investora) a nebude
obmedzená hospodárska činnosť nášho podniku,
pri križovaní trasy stavby s lesnou cestou bude trasa kábla uložená v predpísanej
chráničke, označená povrchovým značením a lesná cesta bude vrátená do pôvodného
stavu,

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 13.11.2020

Podľa doloženej projektovej dokumentácie, technickej správy a
situačných výkresov vypracovanej spoločnosťou DELTA ONLINE spol. s. r.
o., Pri salaši č. 2, 040 17 Košice, zo dňa 06/2020 budú predmetnou stavbou
dotknuté pozemky:
•

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového
fondu (ďalej len „ pozemky SPF"), týchto katastrálnych území: Hencovce,
Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Poša a Vranov nad Topľou, Rakovec nad
Ondavou, Moravany, Suchéa Trhovište.
vo vlastníctve, spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle§ 16
ods.1 písm. b), c) zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá
(ďalej len ,,pozemok NV") týchto katastrálnych území: Hencovce, Nižný

Hrabovec, Nižný Hrušov, Poša a Vranov nad Topľou.
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na
stavbu: ,,Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište" na pozemkoch vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF a vo vlastníctve, spoluvlastníctve
NV v nakladaní SPF za podmienok:
•

•

stavebník na dotknutý pozemok SPF/NV do 24 mesiacov od vydania stanoviska
Slovenského pozemkového fondu k stavbe „Optická trasa Vranov nad Topľou Trhovište" zriadi na pozemku SPF vecné bremeno, ktoré bude zapísané v
katastri nehnuteľností. Zároveň Slovenský
pozemkový fond požaduje do 30-ich dní od vykonania zápisu vecného bremena
zo strany oprávneného z vecného bremena doručenie všetkých dokumentov
potrebných k spracovaniu dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie
vecného bremena vrátane geometrického plánu na zriadenie vecného bremena a
znaleckého posudku, ktoré budú vyhotovené na náklady stavebníka,

•

k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV,

•

•

po dokončení stavby bude pozemok SPF/NV daný do pôvodného stavu tak, aby
mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník
odstráni na svoje náklady,
stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a
žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý
pozemok SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF/NV.

8. Okresný úrad Vranov, Michalovce , odbor pozemkový a lesný 30.11.2020
Realizácia prác si vyžiada dočasný záber poľnohospodárskej pôdy na čas
kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného
stavu a trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.

Investor je povinný v jednotlivých prípadoch postupovať takto :
1/ V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas dlhší ako
jeden rok- je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona. Žiadateľ je
povinný pre začatím vykonávania prác na pol'. pôde požiadať Okresný úrad
Michalovce, Pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí
PP. K žiadosti je potrebné doložiť: LV kópia, kópiu z KM resp. geometrický plán,
projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu vypracovanú
odborne spôsobilou osobou, potvrdenie o BPEJ, vyjadrenie obce, kolkovú
známku v hodnote 33,- Eur, projekt rekultivácie PP.
2/ V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden
rok - je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 cit. zákona. Žiadateľ je povinný
pre začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľ. pôde vyžiadať si
stanovisko Okresného úradu Michalovce, Pozemkového a lesného odboru k
pripravovanému záberu PP. Súčasťou žiadosti sú: kópia z KM, súhlas vlastníka
resp. užívateľa PP a predpokladaný termín začatia a ukončenia prác.
3/ V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde/
zastavaná plocha ostatná plocha, lesný pozemok / nie je potrebné konanie v
zmysle cit. zákona.
4/ V prípade trvalého odňatia poľ. pôdy mimo zastavané územie obce je potrebné
postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona a požiadať Okresný úrad Michalovce,
Pozemkový a lesný odbor o rozhodnutie o trvalom odňatí _ PP. K žiadosti je
potrebné doložiť: geometrické plány, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky
humusového horizontu vypracovanú odborne spôsobiloll osobou, potvrdenie o
BPEJ, vyjadrenie Hydromeliorácií š.p., vyjadrenie obce právoplatné územné
rozhodnutie, súhlas vlastníka PP. Investor je povinný požiadať o vydanie
rozhodnutia o trvalom odňatí PP pred vydaním stavebného povolenia.
9. SVP š.p., Ďumbierska 14, KošiceŠtefánika 484, Trebišov, 26.11.2020
Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej žiadosti nasledujúce
stanovisko:
Trasa navrhovanej stavby križuje, príp. je v súbehu s vodohospodársky významným vodným
tokom Ondava (4-30-08-387, v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa

ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných
tokov), a drobnými vodnými tokmi: potok Hučavka (4-30-09-762), potok Kyjov (4-3008-2611), Hrušovský potok (4- 30-08-2592), bezmenný ľavostranný prítok Hrušovského
potoka (4-30-08-2594), potok Batovec (4- 30-08-2585) a potok Šarkan (4-30-10-679),
ktoré sú vedené v správe našej organizácie SVP, š. p., OZ Košice.
•

Z hľadiska technicko-prevádzkových zauJmov správcu vodných tokov a
protipovodňovej ochrany s umiestnením stavby „Optická trasa Vranov nad
Topľou - Trhovište", podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme, za
dodržania nasledujúcich podmienok:
•
Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom je potrebné vykonať v
zmysle STN 73 6822
•
,,Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".
•
V prípade súbehu líniového vedenia s vodohospodársky významným vodným
tokom žiadame dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku
min. 1O m, pri súbehu s drobným vodným tokom min. 6 m.
•
Chráničku v mieste križovania líniového vedenia s vodnými tokmi žiadame
ukončiť podľa možností min. 6,0 m od brehovej čiary drobného vodného toku
a 10,00 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku
obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t,
vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na
zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Pri križovaní v upravenom úseku
vodného toku žiadame vrátiť opevnenie koryta do pôvodného stavu.
•
Dno koryta vodného toku v mieste križovania prekopaním, je potrebné po
zavlečení chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 5 m nad a
min. 5 m pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta.
Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného
toku.
•
Pred samotnou realizáciou optickej siete žiadame vopred odsúhlasiť s našou
organizáciou projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby s dôrazom na
technické riešenie križovania optickej siete s vodnými tokmi (detaily
jednotlivých križovaní). Projektovú dokumentáciu zaslať na SVP, š. p., OZ
Košice k zaujatiu stanoviska.
•
Pri križovaní navrhovanej optickej trasy s vodnými tokmi technológiou
prekopania upozorňujeme na potrebu spracovania a odsúhlasenia povodňového plánu
zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby v zmysle ustanovení § 1O ods.2 písm. e)
zákona č. 7/201O Z. z. v platnom znení.
•
Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi, žiadame oznámiť našej
Správe povodia Bodrogu, Trebišov, kontaktná osoba Ing. Juraj Košara, t. č. 0911
424 046, e-mail: juraj.kosara@svp.sk, minimálne 14 dní vopred za účelom
určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce
požiadavky počas realizácie stavby.
•
Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a najneskôr pri
kolaudačnom konaní požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné
výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku (situácia a priečny
rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany
chráničky) s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku.
Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn,
*.dwg).

•

V dotknutom území sa nachádzajú aj vodné toky (kanály), ktoré nie sú vedené v
správe našej organizácie SVP, š. p., OZ Košice. O vyjadrenie je preto potrebné
požiadať ich správcu Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

10. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie –
ochrana prírody a krajiny,20.11.2020
Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať
pri dodržaní nasledovných podmienok:
•

ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín.
Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkostí koreňového systému čo
najskôr zasypať.
•
pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu
rastlín a živočíchov v zmysle§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v
zmysle § 4 ods. 4dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§
12 zákona o ochrane prírody). Stavbou bude dotknutý vodný tok, ktorý zároveň
predstavuje bíokorídor nadregionálneho významu a významný krajinný prvok, v
zmysle§ 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. V zmysle § 2 ods. 2 písm. e)
zákona o ochrane prírody je funkciou biokoridorov spájanie bíocentier a umožnenie
migrácie a výmeny genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev
•
v prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - vodného toku,
bude sa vyžadovať súhlas Okresného úradu Prešov, odboru starostlivostí o životné
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody
•
rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území - aleje, remízy, brehové porasty,
ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa§ 2 ods. 2 písm. c)
zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok užívať len takým spôsobom,
aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho
ekologíckostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody
•
na prípadný výrubu drevín (stromov, krovítých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody potrebný súhlas predmetnej obci resp. Okresného úradu
Vranov nad Topľou - odboru starostlivosti o životné prostredie. V rozhodnutí sa
zároveň žiadateľovi uloží primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu
do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
•
zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s§ 47 ods. 1
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať
citlivo - zákona o ochrane prírody také technické riešenia, ktoré bránu usmrcovaniu
vtákov
•
pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný
úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivostí o životné prostredie a urobiť
nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že
predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených
druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje
výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle§ 65 ods. 1 písm.h) zákona
o ochrane prírody.

11. Okresný úrad Vranovn.T., ochrana živ. prostredia, ŠVS , 6.11.2020

z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je
možná za nasledovných pripomienok :
•

•

•

•

keďže trasa križuje vodný tok, resp. je na pobrežnom pozemku, pred vydaním
povolenia na uvedenú stavbu je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej
správy o vydanie vodohospodárskeho súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a)
„vodného zákona“ - s príslušnou dokumentáciou (detail križovania +
technická správa) a stanoviskom správcu križujúceho vodného toku
pri realizácii stavby a jej prevádzke požadujeme dodržať opatrenia na
zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a
povrchových vôd podľa § 39 zákona o vodách; zabezpečiť prostriedky
potrebné na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo
prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný materiál ...).
realizáciou a užívaním stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť
odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné
stavby.
Upozorňujeme žiadateľa, že zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na
inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti o užívaní
stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (§ 10 ods. 2 písm. e)
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), ktorý podlieha schváleniu príslušným
orgánom ochrany pred povodňami – Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o
životné prostredie.

12. Okresný úrad Vranov n.T., ochrana živ. prostredia, ŠVS - vodohospodársky súhlas
21.12.2020
Podmienky súhlasu:
•

Pri realizácii stavebných prác dodržiavať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy
vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

•

Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi oznámiť správcovi toku
min. 14- dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany správcu toku.

•

V prípade súbehu líniového vedenia s vodohospodársky významným vodným
tokom dodržať odstupovú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min.
10,0m, pri súbehu s drobným vodným tokom min. 5,0m.

•

Práce realizovať v tak, aby počas výstavby nedošlo k ohrozeniu, resp.
znečisteniu vôd znečisťujúcimi látkami.

•

V prípade zistenia mimoriadneho ohrozenia akosti vôd v dotknutom toku
ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo
okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112,
alebo obci, alebo správcovi vodného toku.

•

Zabezpečiť prostriedky potrebné na zneškodnenie prípadného úniku
znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný
materiál, ...)

•

Prebytočnú zeminu a stavebný materiál neukladať do vodného toku alebo na
jeho breh.

•

Za povodňovú ochranu v rozostavanom úseku zodpovedá zhotoviteľ prác až do
ich ukončenia a odovzdania stavby objednávateľovi. Zhotoviteľ stavby je
povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (§ 10 ods. 2 písm.
e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), ktorý žiadame zaslať na
odsúhlasenie SVP, š.p. OZ Košice a na schválenie po odsúhlasení správcom
toku Okresnému úradu Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné
prostredie.

13. Okresný úrad Vranov n.T., ochrana živ. prostredia, odpadové
hospodárstvo 9.11.2020

z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s vydaním stavebného
povolenia za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov /investorom/ :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v
zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu
odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom
Využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na
zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R12)
Nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na
zneškodňovanie odpadov (činnosť D1-D12)
Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom
Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie
odpadového hospodárstva
Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o
odpadoch
Pôvodca odpadov – investor, bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a
druhoch produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a
evidenciu o nakladaní s nimi
Ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a
uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov
Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri
roky pred jeho zhodnotením odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu
musí mať pôvodca odpadov doklad
S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce na ktorej území vznikne
K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu
úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o
zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi
vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky,

evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním,
oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú
deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).
14. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie –
ochrana prírody a krajiny, 20.11.2020
S realizáciou stavby „Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište, k. ú. Rakovec nad
Ondavou, Moravany, Suché, Trhovište" z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a
krajiny súhlasíme za nasledovných podmienok:
•
pri výstavbe obmedziť zásah do verejnej a cestnej zelene, aby nedošlo k
poškodeniu a zničeniu existujúcich drevín,
•
pri stavebných činnostiach a hÍbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v
zmysle STN 837010,
•
Pri realizácii stavebných prác v blízkosti vodných tokov, práce vykonávať tak, aby
dochádzalo k minimálnemu zásahu do brehových porastov,
•
počas výstavby maximálne obmedziť prašnosť.
•

Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, ak dôjde na predmetnej lokalite k
výrubu drevín alebo porastov a tento výrub podlieha udeleniu súhlasu orgánu
ochrany prírody a krajiny podľa§ 47 ods. 3 zákona o OPaK, je nevyhnutné, aby
investor predložil najneskôr v stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie o
súhlase na výrub drevín , vydané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.

•

Zároveň upozorňujeme investora na plnenie povinnosti v zmysle§ 4 ods. l zákona NR
SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že: ,,každý pri vykonávaní činností,
ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný
postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a
ničeniu" .

•

Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej
správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných
orgánov.

15. Okresný úrad Michalovce., ochrana živ. prostredia, ŠVS 24.11.2020
Uskutočnenie stavby: ,,Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište" z hľadiska
ochrany vodných pomerov súhlasíme za splnenia podmienok:
• Vzhľadom na to, že stavba bude križovať vodné toky Batovec, Ruskov a šarkan v

okrese Michalovce je potrebné v súlade s § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona
požiadať orgán štátnej vodnej správy OÚ Michalovce, OSŽP o súhlas na križovanie
vodného toku. K žiadosti o súhlas je potrebné predložiť stanovisko správcu vodného
toku - SVP, š .p., OZ Košice.
• Pri ochrane odvodňovacej a zavlažovacej sústavy rešpektovať stanovisko
Hydromeliorácií š. p. Bratislava.
• Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné rozsah
a spôsob ochrany prejednať s prevádzkovateľmi verejných inžinierskych sietí, v
ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému vytýčeniu. Pri súbehu a
križovaní s podzemnými inžinierskymi vedeniami dodržať STN 73 6005.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas štátnej vodnej správy a nie je
rozhodnutím podľa predpisov zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje
podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko v zmysle§ 140 b zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
16. Okresný úrad Michalovce, ochrana živ. prostredia, ŠVS vodohospodársky súhlas 15.2.2021

Podmienky súhlasu
• Pri realizácii stavebných prác budú vykonané také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k

znečisteniu podzemných, povrchových vôd a k narušeniu stability brehov dotknutých
vodných tokov. V prípade havárie kontaktovať havarijného technika SVP š. p.
• Na oboch brehoch vodných tokov v mieste križovania osadiť vizuálne značky s nápisom:
„NEBÁGROVAŤ“.
• Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom je potrebné vykonať v zmysle STN
73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácie s vodnými tokmi“.
• Chráničku v mieste križovania líniového vedenia s vodnými tokmi ukončiť podľa
možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary drobného vodného toku obojstranne. Chráničky
dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných
mechanizmov, ktoré SVP š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Pri
križovaní v upravenom úseku vodného toku vrátiť opevnenie koryta do pôvodného stavu.
• Dno koryta vodného toku v mieste križovania je potrebné po zavlečení chráničky opevniť
kamennou rovnaninou v rozsahu min. 5 m nad a min. 5 m pod miestom križovania v smere
osi toku v celej šírke dna koryta. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na
pôvodné koryto vodného toku.
• Pred samotnou realizáciou optickej siete vopred odsúhlasiť so správcom vodného toku
projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby s dôrazom na technické riešenie križovania
optickej siete s vodnými tokmi (detaily jednotlivých križovaní) projektovú dokumentáciu
zaslať na SVP š. p., OZ Košice k zaujatiu stanoviska.
• Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi, oznámiť správcovi vodného toku
(SVP š. p., Správa povodia Bodrogu Trebišov, min. 14 dní vopred za účelom určenia
dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
• Na preberacie konanie prizvať zástupcu a pri kolaudačnom konaní odovzdať správcovi
vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku
(situácia priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej
hrany chráničky) s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú
dokumentáciu predložiť v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
• Dodržiavať ustanovenia § 47 vodného zákona- ochrana vodných tokov a ich korýt. V
súlade s § 53a ods. 5 vodného zákona sa ustanovenia § 47 vodného zákona primerane
vzťahujú aj na ochranu hydromelioračných kanálov.
•
Optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s
krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanálov.
•
Pred začatím zemných prác požiadať o presnú identifikáciu kanálov zástupcov
Hydromeliorácie š. p., dislokované pracovisko Košice. Realizačnú projektovú
dokumentáciu vrátane detailu križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi a
situácie so zakresaním križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi predložiť na
odsúhlasenie.

Križovanie optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v súlade s
ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s
komunikáciami a vedeniami.
• Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacích kanálov.
• K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať pracovníkov
Hydromeliorácie š. p., ktorí protokolárne odsúhlasia vykonanie križovania. Po ukončení
prác predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s odvodňovacími kanálmi.
• V prípade poškodenia vodných stavieb tieto uviesť do pôvodného stavu na náklady
investora.
• V súlade s § 10 ods. 2 písm. e) zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami zhotoviteľ
stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie
výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby a je povinný
vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Povodňový plán zabezpečovacích prác
je potrebné odsúhlasiť správcom vodného toku SVP š. p., OZ Košice a následne schváliť na
OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
• Za povodňovú situáciu zapríčinenú realizáciou stavby zodpovedá dodávateľ stavby.
• Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) podkladom na
konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného
roka od vydania tohto súhlasu.
V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v
konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného
zákona sa považuje za záväzné stanovisko.
•

17. Okresný úrad Michalovce., ochrana živ. prostredia, odpadové
hospodárstvo , 5.11.2020
S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:
• So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude nakladať v
súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
• Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len
osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve.
• Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali žiadne voľne
ponechané odpady.
• Investor zabezpečí, aby odpady nájdené v rámci stavby boli odovzdané oprávneným
osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
18. Krajský pamiatkový úrad Košice , 30.10.2020
súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:
•
•

Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre
stavbu.
Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je
stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď
ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom
nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV .

19. Min. dopravy a výstavby , sekcia cestnej dopravy a PK, odbor cestnej infraštruktúry
18.11.2020
•
Podľa § 18 ods. 3 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov elektrické, telekomunikačné, vodovodné,
kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov, pokiaľ nie
sú zriaďované pre potreby diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií, nesmú sa
umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch. V zmysle § 8 uvedeného
zákona je potrebné zabezpečiť na užívanie dotknutých komunikácií iným než zvyčajným
spôsobom povolenie cestného správneho orgánu, ktorý určí v povolení podmienky na
zvláštne užívanie pri realizácii predmetnej stavby.
•

V prípade, že navrhovaná trasa optického kábla bude zasahovať do
cestných ochranných pásiem pozemných komunikácií, je potrebné v zmysle §11 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov požiadať príslušné cestné správne orgány o udelenie výnimky zo zákazu
činnosti v uvedených cestnýchochranných pásmach.
•
Pri realizácii prác na stavbe „Optická trasa Vranov nad Topľou –
Trhovište“ žiadame rešpektovať pripomienky a podmienky vlastníkov a správcov
dotknutých pozemných komunikácií, ktoré si uplatnia vo svojich stanoviskách.

20. Okresný úrad, Odbor CD a PK, Nám. mieru 3, Prešov - 20.11.2020
• Pri realizácii optickej siete a uložení OK do jestvujúcich chráničiek, resp. do nových

chráničiek a závesných káblov, rešpektovať jestvujúce šírkové usporiadanie dotknutého
úseku št. cesty I. triedy 1/18.
• Pri prácach v dotyku a v krížení cesty 1/18 (4x) je potrebné požiadať tunajší úrad o

povolenie na zvláštne užívanie komunikácie za účelom uloženia optickej siete a pohybu,
resp. manipulácie vozidiel a mechanizmov pri zemných prácach, s dodržaním podmienok
vyžiadaných stanovísk od SSC IVSC, Košice.
• Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp.
zhotoviteľ vyžiada od správcov sietí situovanie podzemných vedení a ich vytýčenie.
Taktiež požadujeme fyzické odsúhlasenie celej trasy OK v dotyku s cestou I. triedy
pochôdzkau so zástupcom SSC IVSC, Košice, detaš. pracovisko Vranov nad Topľou (Ing.
Martin Perejda, č. tel.: 0902 892 034).
• Ak pri manipulačných prácach bude obmedzená premávka na št. ceste 1/18, bude
potrebné požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku a určenie použitia dočasného
dopravného značenia odsúhlaseného príslušným OR PZ SR, ODi Vranov nad Topľou.
• Pri prácach v extraviláne k. ú. mesta Vranov nad Topľou, v ochrannom pásme cesty
1/18 je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky z cestného ochranného pásma po
predložení stanoviska SSC IVSC, Košice a ODi Vranov nad Topl'ou.
• Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty, kde
musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

K PD optickej siete v dotyku s cestou II. a III triedy sa vyjadrí príslušný Okresný úrad,
OCDPK a v dotyku s miestnymi komunikáciami sa vyjadrí mesto Vranov nad Topľou.

21. SSC, Miletičova 19, Bratislava, 14.1.2021
K predloženej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Pri realizácii optickej siete v zastavanom území žiadame trasu optickej siete
situovať mimo hlavný dopravný priestor cesty 1/18, t.j. min. 0,5 m za cestný
obrubník existujúceho chodníka, 0,5 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy resp.
1,0 m za spevnenú časť krajnicecesty 1/18.
Pri realizácii optickej siete mimo zastavaného územia požadujeme rešpektovať
ochranné pásmo cesty 1. triedy, t.j. min. 50 m od osi vozovky obojstranne v
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov a optickú sieť situovať za hranice ochranného pásma.
Ak nie je možné dodržať ochranné pásmo cesty 1/18 v zmysle zákona 135/1961
Zb., je potrebné požiadať OÚ Prešov, odbor CD a PK o udelenie výnimky zo
zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/18.
V prípade udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/18
žiadame trasu optickej siete umiestniť vo vzdialeností min. 1,0 m za vonkajšiu hranu
telesa cesty 1/18
t.j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy.
Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/18 žiadame terén uviesť do
pôvodného stavu.
Križovanie s cestou 1/18 musí byť kolmé a uskutočnené bez zásahu do
vozovky cesty s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením siete do tejto
chráničky.
Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice
hlavného dopravného priestoru cesty t.j. min. 1,0 m za cestný obrubník, resp. 0,5 m
od spevneného okraja cesty. Po realizácii prác požadujeme montážne jamy
dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného stavu. DÍžka chráničky
musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych
jám.
Prípojky IS požadujeme uložiť do chráničky v min. hÍbke podľa STN 73 6005
(t.j. min. 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky), bez zásahu do
konštrukčných vrstiev vozovky.
S uložením optických káblov podľa predložených priečnych rezov súhlasíme.
Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty
1/18. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná
zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty
1/18 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky
na ceste 1/18, je
potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným
Dl PZ.
Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/18 a jej
príslušenstve počas výstavby.
Všetky zásahy do telesa cesty 1/18 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby,
taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty 1/18 je
nutné vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie p.
Perejda 0902 892 034.
V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) je potrebné požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cestnej
komunikácie 1/18.

•

•

•

•
•

V prípade investičných zámerov správcu cesty 1/18 sa investor stavby zaväzuje
vykonať na vlastné náklady súvisiace práce, prípadne bezodkladne odstráni
časť stavby zasahujúcej doochranného pásma cesty 1/18.
Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s cestami II. a III. triedy je
potrebné odsúhlasiť s odborom dopravy Košického samosprávneho kraja,
Prešovského samosprávneho kraja a s príslušnou regionálnou správou ciest.
Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi komunikáciami a
účelovými komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi a správcami
uvedenej infraštruktúry.
K udeleniu výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty 1/18 správca cesty dáva
súhlasné stanovisko.
K povoleniu na zvláštne užívanie cesty 1/18 správca cesty dáva súhlasné
stanovisko.

22. Okresný úrad Prešov , Odbor CD a PK, Prešov - Výnimka z ochranného pásma PK5.5.2021
výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/18, v extraviláne mesta Vranov
nad Topľou, mimo cestné teleso, pri realizácii hore uvedenej stavby žiadateľovi DELTA
ONLINE spol. s. r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice za týchto podmienok:
• Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej
dokumentácie, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
v súlade s
cestným zákonom, v súlade s ÚPN mesta Vranov nad Topľou a so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
• Výnimka z ochranného pásma cesty I/18 sa vzťahuje na uloženie optického kábla v
ochrannom pásme cesty I/18 v rámci vyššie uvedenej stavby.
• Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie
dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty I/18.
• Stavebné práce v ochrannom pásme cesty I/18 musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom

nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k
znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k
porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
• Križovanie optického kábla s cestou I/18 realizovať bez zásahu do vozovky výlučne
pretláčaním v hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak,
aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová
jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.
• Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené majetkovým správcom cesty SSC
IVSC Košice vo vyjadrení pod č. SSC/8786-19/2021/6371/4476 zo dňa 15.02.2021 a v
stanovisku OR PZ, ODI Vranov nad Topľou pod č. ORPZ-VT-ODI-126-001/2021 zo dňa
15.02.2021.
• Prípadné problémy v dotknutom úseku ochranného pásma cesty I/18 konzultovať so
zodpovedným pracovníkom SSC IVSC Košice, pracovisko Vranov nad Topľou, Ing. Martin
Perejda, č. tel.: 0902 892 034.
• Počas realizácie stavebných prác v ochrannom pásme cesty I/18 sa na telese cesty
nesmie skladovať žiaden stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky.

• Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na
úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j.
mimo mesiacov november – marec.
•
Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím nesprávnej technológie,
haváriou mechanizmov, nedodržaním bezpečnostných predpisov a noriem.
•
Minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou
I/18 formou pretláčania, bez obmedzenia cestnej premávky na ceste I/18, je
stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie cesty I/18 a určenie dočasných dopravných značiek („131“ –
práca).
•
V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste I/18 je stavebník povinný
minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou
I/18 požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie
cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a
zariadení na ceste I/18. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt
dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie OR PZ vo
Vranove nad Topľou. K uvedeným žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko
správcu cesty SSC IVSC, Košice a ODI Vranov nad Topľou.
•
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo
doplniť, ak si to vyžiada všeobecný verejný záujem.

23. Správa a údržba ciest PSK , Jesenná 14, Prešov - 24.11.2020
Po preštudovaní Vašej žiadosti a PD, Správa a údržba ciest PSK
súhlasné stanovisko k realizácii stavby podmieňujeme dodržaním nasledovných
podmienok :
•
Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích
pomerov cesty Il/554.
• Optický kábel navrhnutý v súbehu cesty Il/554 v extraviláne, uložiť mimo
cestného telesa v zelenom páse za cestnou priekopou v min. hÍbke 0,8 m, v
intraviláne obce Poša v telese chodníka resp. zelenom páse min.1,0 m od okraja
vozovky a hÍbke min. 0,6 m.
• Križovanie zemného optického kábla s cestou Il/554 požadujeme realizovať
kolmo na os vozovky v min. hÍbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním,
uložením v chráničke tak, aby jej dÍžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola
ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti
pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
•
•

•

•

Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť za telesom vozovky (za priekopou,
chodníkom, alebo za násypom) min.1,0 m od spevneného okraja vozovky.
V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. II/554 je
stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v
zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich
priebehu a po ich
ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Juraj Tiňo majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom
zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a umožnil
spracovanie fotodokumentácie.
Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu
porealizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty II/554 s
určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese.

V prípade, že nebude náš pracovník účastný na vyššie uvedených
konaniach, nedámesúhlas užívaním stavby.
•
•
•

Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi
komunikácie a musí ichuviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Každý prípadný iný zásah do telesa cesty II/554 je potrebné vopred prerokovať
s jej majetkovýmsprávcom.
Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať DDZ schválené a
odsúhlasené príslušným

ODIPZ SR.
•

•

•

V
prípade
poškodenia
cestného
majetku
patriaceho
Prešovskému
samosprávnemu kraju pri výkone oprávnení vyplývajúcich
zo zák. č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, je oprávnený
stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi komunikácie a následne
spísať Záznam o spôsobení škody na cestnom majetku vo vlastníctve PSK, ktorý
mu predloží príslušný zamestnanec správcu komunikácie a uviesť do pôvodného
stavu na svoje náklady.
Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona
č. 135/1961 Z.z.
cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov a nariadení.
Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako
podklad pre vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom a
na vydanie povolení , ktoré vydá príslušný cestný správny orgán ( OÚ vo
Vranove n. T., odbor CD a PK ).

24. Správa a údržba ciest KSK , Košice - 18.11.2020

za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
- Počas samotnej realizácie optického vedenia v mieste križovania s
cestou II/554 zabezpečiť v danom úseku riadne označenie pracovného miesta a
to dočasným dopravným značením schváleným OR PZ ODI Michalovce.
Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby
nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému
zosuvu cesty.
• Pri realizácii prác dodržať platné slovenské normy a príslušné technické
predpisy.
• Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhľade na ceste.
• Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou,
stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sieti
o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne.
• Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty,
každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď
odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady
• Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce
neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop
viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej
premávky.
• Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto
skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK

(e-mail: Erika.Husarova@scksk.sk alebo telefonicky č. t.+421 917 626
278).
• Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad
Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako
príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty II.
triedy, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia dočasného
dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODi
Michalovce.
25. Okresný úrad Vranov n.T., odbor CDa PK, Nám. slobody 5, Vranov
n.T.- 15.12.2020
Navrhovanými stavebno-montážnymi prácami bude podľa predloženej celkovej
situácie dotknutý úsek cesty PSK 11/554, III/3617 (súbeh, križovanie), pre ktorú
zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a pre
ochranu ktorej požadujeme pri nich dodržať nasledovné podmienky:
• dodržať podmienky, ktoré určila Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

SÚC PSK, č. SÚCPSK VT/569/2020 zo dňa 24. 11. 2020,
• optický kábel navrhnutý v súbehu cesty 11/554 v extraviláne uložiť mimo cestného telesa v

zelenom páse za cestnou priekopou v min. hÍbke 0,8 m, v intraviláne obce Poša v telese
chodníka, resp. zelenom páse min. 1,0 mod okraja vozovky a v hÍbke min. 0,6 m,
• križovanie zemného optického kábla s cestou 11/554 sa požaduje realizovať kolmo na os
vozovky v min. hÍbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním, uložením v chráničke tak,
aby jej dÍžke prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou
hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (prie kopa,
chodník, zelený pás),
• štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom,
alebo za násypom) min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky,
stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a
zhoršeniu existujúcich odvodňovacích pomerov cesty II/554, III/3617,
• akýkoľvek iný zásah do telesa cesty II/554, III/3617 je potrebné vopred prejednať s
majetkovým správcom komunikácie,
• v trase líniovej stavby bude vedenie umiestnené v ochrannom pásme pozemnej
komunikácie (mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou
začiatok a koniec obce, pri ceste II. triedy je ochranné pásmo 25 mod osi vozovky), preto
je potrebné v predstihu požiadať cestný správny orgán v zmysle§ 11 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie (so záväzným
stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty a správny poplatok vo
výške 115,- eur podľa položky 85 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
• v predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím vykonávania stavebných prác o
vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a§ 11
ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom
správcu cesty),
• ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžiadajú obmedzenia v cestnej
premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej
uzávierky cesty PSK II/554, III/3617 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a
dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácií miestnej dopravy (predložiť

projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a
stanoviskom správcu cesty).

26. Okresný úrad Vranov n.T., odbor CDa PK, Nám. slobody 5, Vranov
n.T.- výnimka z ochranného pásma PK - 15.12.2020
Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu
činnosti v cestnom ochrannom pásme pozemnej komunikácie II/554 a III/3636 za dodržania
nasledovných podmienok:
• Predmetnú stavbu realizovať v ochrannom pásme pozemnej komunikácie II/554 a III/3636
v súlade s projektovou dokumentáciou z mája 2021, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Dujava
a zodpovedný projektant Ing. Jozef Gürtler, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
2648*A*5-3.
• Pred začatím stavebných prác vyžiadať od organizácií spravujúcich inžinierske siete
informácie o ich situovaní, dotknuté siete smerovo a výškovo vytýčiť a zabezpečiť ich
ochranu v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava technického vybavenia“
(telekomunikačné vedenie, vodovodné vedenie a pod.).
• Dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad
Topľou, č. SÚCPSK- VT/313/2021 zo dňa 08. 06. 2021.
• Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacej priekopy na
ceste II/554 a III/3636.
• Počas realizácie stavebných prác nesmie byť znečisťovaná vozovka a na nej skladovaný
stavebný materiál ani zemina z technologických výkopov, ktoré musia byť riadne označené
a zabezpečené proti prípadnému pádu osôb.
• Žiadateľ je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením
prípadného poškodenia komunikácie a jej uvedením do užívania schopného stavu (závady
v zjazdnosti cesty), pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni
sám.
• Toto povolenie nenahrádza iné povolenia, oznámenia a stanoviská iných orgánov, ak sú
požadované podľa osobitných predpisov.
• Pri realizácií stavebných prác v dotyku s cestou PSK II/554 a III/3636 je žiadateľ
povinný mať toto záväzné stanovisko a na požiadanie príslušných orgánov pri výkone
štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami sa ním, resp. overenou kópiou
preukázať.

27. Okresný úrad Michalovce., odbor CDa PK, Nám. slobody 1,
Michalovce.- 4.11.2020
• pred realizáciou podzemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých
jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou stavbou a
zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať
zástupcov dotknutých organizácií.
• Predmetná stavba sa dotýka cesty II. triedy-11/554 v okrese Michalovce a v okrese
Vranov nad Topľou.
• Pri realizácií prác sa nesmie na cestnom telese skladovať stavebný ani iný materiál.
• Ak dôjde ku kríženiu predmetných ciest v intraviláne alebo v extraviláne je potrebné
požiadať tunajší cestný správny orgán, pred realizáciou predmetných prác, podľa § 8
cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
• Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme cesty II. triedy - 11/554 je
potrebné podľa§ 11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu

alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. triedy. Podľa§ 15 ods. 3 písm. c)
Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
- cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po
oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy,
na smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.
• V prípade obmedzenia premávky na predmetnej komunikácii je stavebník povinný
požiadať o určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f)
cestného zákona, poprípade o povolenie na uzávierku komunikácie podľa § 7
cestného zákona.
• O príslušné povolenia k ceste II. triedy - 11/554 v okrese Vranov nad Topľou je
potrebné požiadať príslušný cestným správny orgán pre cesty II. a III. triedy v
zmysle ustanovenia§ 3 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na§ 3 ods. 5 písm. a) cestného
zákona, na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou.
• Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť
alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

28. Okresný úrad Michalovce., odbor CDa PK, Nám. slobody 1,
Michalovce.- výnimka z ochranného pásma PK - 11.6.2021
Povolenie je viazané na dodržiavanie týchto podmienok:
• Výnimka platí pre stavebnú činnosť v cestnom ochrannom pásme cesty II. triedy - II/554 v

súvislosti s realizáciou stavby „Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište“ v okrese
Michalovce.
• Pri výstavbe je potrebné rešpektovať požiadavky stanovené v záväznom stanovisku
Okresného riaditeľstva PZ SR, ODI v Michalovciach, ul. Hollého 46, 071 01 Michalovce,
č. ORPZ-MI-DI1-66-050/2021, zo dňa 24.05.2021 a podmienky uvedené vo vyjadrení
Správy ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, č. IU-2021/3068-6260, zo
dňa 01.06.2021.
• Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme
nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, cestného zákona a
ich vykonávacích predpisov.
• Ak dôjde počas realizácie prác k obmedzeniu premávky na predmetnej ceste je stavebník
povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5
písm. f) cestného zákona, prípadne požiadať o dočasnú čiastočnú alebo úplnú uzávierku
podľa § 7 cestného zákona.
• V prípade mimoriadnych okolností si tunajší úrad vyhradzuje právo zrušiť, respektíve
doplniť stanovené podmienky.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 citovaného cestného zákona, sa na povolenie výnimky
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní /zák. č. 71/1967 Zb. správny poriadok v
znení neskorších predpisov/.

29. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Hollého 46, Michalovce - 5.11.2020
•

•
•

V prípade obmedzení cestnej premávky v ďalšom konaní predložiť projektovú
dokumentáciu dočasného dopravného značenia spracovanú projektantom s odbornou
spôsobilosťou
o stanovisko požiadať majetkových správcov komunikácií
Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo pripomienok pri zmenách v
projektovejdokumentácii

30. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, Vranov n.T. 12.11.2020

•

pokiaľ si realizácia stavebných prác vyžiada obmedzenie cestnej premávky, zásah
do cestného telesa pozemných komunikácii I/18 a II/554 je potrebné pred
samotnou realizáciou predložiť na dopravný inšpektorát k odsúhlaseniu
projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia a požiadať príslušný
cestný správny orgán o ich zvláštne užívanie resp. uzávierku.
•

•

•

•

•
•

•

miesto na dotknutej pozemnej komunikácii, kde sa bude vykonávať
pretláčanie „mirotunelovaním Kl, K2, K3, K4", musí byť minimálne označené
obojsmerne prenosnou dopravnou značkou č. 131 „Práca" (aj napriek tomu, že
pracovné miesto nezasahuje do cestného telesa); ak je činnosť vykonávaná za
zníženej viditeľnosti, dopravná značka č. 131 bude doplnená výstražných
svetlom oranžovej farby;
•
veľkostné rozmery, farebné vyhotovenie a symboly osadených dopravných
značiek musia spÍňať podmienky stanovené vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z.
o dopravnom značení a STN 01 8020.
osoby potrebné k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky musia
dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 63 oprávnenie na zastavovanie vozidiel)
a vyhláškyMV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení (§ 27 ods. 1 a 2)
taktiež je potrebné požiadať dopravný inšpektorát o vydanie stanoviska v zmysle § 11
ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších
predpisov,
pre potreby Okresného úradu, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácii Prešov a Vranov nad Topľou, k vydaniu
záväzného stanoviska udelenia výnimky z cestného ochranného pásma, podľa § 11
ods. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, týkajúc sa pozemnej komunikácie I/18 a II/554.
pred realizáciou prác si zhotoviteľ preverí u správcu dotknutých komunikácii
aktuálny stav výkonu bežných, ako aj plánovaných opráv v miestach výkonu
stavebných prác, prípadne ich termíny, aby nedošlo k ich vzájomnej kolidácii.
čo sa týka samotného zásahu do pozemných komunikácii tieto sú dňom 15. 11.2020
zakázané a to z dôvodu prebiehajúcej zimnej údržby 2020/2021.
Okresný dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou, žiada zhotoviteľa, aby
dodržal všetky podmienky príslušného správcu pozemných komunikácii, kde taktiež
k realizácii stavebných prác potrebuje aj ich súhlasné stanovisko.
V prípade zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky si dopravný
inšpektorát vyhradzuje právo navrhnúť zmenu vo vydanom stanovisku.

31. VVS a.s., Mlynská 1348, Vranov n.T. 4.5.2021

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, s umiestnením stavby
„Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište"
súhlasíme za pripomienok:

•

v predmetnej lokalite
sa
nachádza
verejný
vodovod,
verejná
kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere
rešpektovať,

•

pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných
inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VYS, a.s. a ktoré žiadame v plnej
miere rešpektovať,

•

požadujeme písomne oznámiť začatie Vašej stavby VVS, a.s. Košice, závod Vranov
nadTopľou v termíne minimálne 15 pracovných dní pred začiatkom realizácie
Vašej stavby,k realizácii Vašej stavby požadujeme prizvať zamestnanca VVS a.s.
Košice, závod Vranov nad Topľou (tel. kontakt: 057/4871480) na kontrolu uloženia
križovania a súbehuoptického kábla s vodovodom resp. s kanalizáciou,navrhovaný
optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného
okraja vodovodu resp. kanalizácie, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach
bola umožnená ich oprava bez narušenia optického kábla,navrhovaný optický
kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja
vodovodu resp. kanalizácie, aby v prípade poruchy na vodovodnomresp.
kanalizačnom potrubí nedošlo k poškodeniu optického kábla,
pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp.
pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
v pásme ochrany
vodovodu
resp. kanalizácie
sa zakazuje
prevádzať
výkopové prácea manipulovať s mechanizmami,
Váš kábel v mieste križovania s vodovodom resp. kanalizáciou požadujeme uložiť do
oceľovej chráničky vo vzdialenosti minimálne 1,5 m presahujúceho okraj z jednej aj
druhej strany,
Váš kábel v mieste súbehu s vodovodom resp. s kanalizáciou požadujeme uložiť do
oceľovej chráničky,
v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame
v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu resp. verejnej
kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne
úpravy,
pri krížení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s
SIN 73 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
v prípade obnaženia vodovodného resp. kanalizačného potrubia je jeho zasypanie možné
iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,

•
•
•

•
•

•
•

požadujeme doložiť porealizačné zameranie Vašej stavby v analógovej a digitálnej forme do 15
dní od jej realizácie.
•
Zároveň Vám oznamujeme, že v predmetnej lokalite sa nachádza vodovodné
potrubie, ktoré jev správe VVS, a.s. Košice, HS VS Starina - Košice.
•
Zároveň Vám oznamujeme, že v obci Hencovce, Nižný Hrabovec a Poša sa
nachádzakanalizácia, ktorá nie je v správe VVS, a.s„
•
Zároveň Vám oznamujeme, že medzi obcami Poša a Nižný Hrušov je po pravej strane v
príprave realizácia kanalizačného potrubia.
•
Zároveň Vám oznamujeme, že obce Rakovec nad Ondavou, Moravany, Suché a
Trhovište sú v správe VVS, a.s., závod Michalovce.

32. VVS a.s., Michalovce. 20.4.2021
zmysle zák. č. 442/2002 Z.z. Vám dávame nasledujúce vyjadrenie:

•

Pri realizácii stavby žiadame dodržať normu STN 73 6005 - priestorová úpravy
vedení

•

Dodržať ustanovenia zák. č. 442/2002 Z.z. - pásma ochrany potrubia:

•

- 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri priemere potrubia do 500 mm

•

- 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri potrubí nad priemer 500 mm

•

V zmysle § 19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané

•

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, vykonávať činnosti ,
ktoré obmedzujú prístupom k verejnému vodovodu a kanalizácii

•

- vysádzať trvalé porasty

•

- umiestňovať skládky

•

Pred začatím práce je potrebné vytýčiť verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
prostredníctvom VVS a.s, Závod Michalovce

•

Optické káble a prípojky , stĺpové objekty , HDPE potrubia nesmú byť umiestnené
nad vodovodným resp. kanalizačným potrubím

•

V prípade križovania navrhovaných káblov s jestvujúcim vodovodom , kanalizáciou ,
žiadame káble v mieste kríženia uložiť do chráničky, a pred zasypaním prizvať
zástupcu VVS a.s. na preberacie konanie so zápisom do denníka.

•

Žiadame rešpektovať jestvujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a
kanalizácie ( poklopy, šachty, uzávery, hydranty , ventily, vodomerné šachty,
kanalizačné šachty) tieto prispôsobbiť novej úrovni povrchu.

•

Zahájenie prác oznámiť na VVS a.s. Michalovce

•

Pred uložením kábla do ryhy , žiadame prizvať zástupcu VVS a.s. Závod Michalovce
a zapísať do denníka.

•

V prípade vzniku poruchy na vodovodnom, kanalizačnom potrubí, bude znášať
náklady na opravu investor stavby ( §27 zák. 442/2002 Z.z.).

•

Upozorňujeme , že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné a kanalizačné
prípojky pre jednotlivé objekty, je potrebné ich vytýčiť.

•

Ak pri realizácii stavby nebudú dodržané ochranné pásma ver. vodovodu a
kanalizácie, v prípade poškodenia vedenia siete nebude v prípade poruchy VVS a.s.,
závode Michalovce znášať náklady na jej odstránenie.

•

Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v
miestach trás verejného vodovodu a kanalizácie vyhradzuje si VVS a.s. právo zásahu
do týchto plôch za účelom odstraňovania porúch. Náklady spojené s uvedením do
pôvodného stavu znáša investor.

•

Zahájenie prác oznámiť VVS a.s., závod Michalovce

•

Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie líniovej stavby v digitálnej
forme.

33. VVS a.s., Komenského 50, Košice - správa vodovodu Starina - 20.5.2021

K predmetnej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:
•
•
•

•

Konštatujeme, že v záujmovom území stavby je situované vodárenské potrubie VS
Starina - Košice DN 1 000 mm v operatívnej správe našej spoločnosti.
Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete, prípadne prípojky umiestnené nad
vodovodným potrubím.
Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (napr.
poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty,
deliace uzávery, vzdušníkové, kalníkové šachty) a tieto prispôsobiť novej úrovni
povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4zákona č. 442/2002 Z.z.).
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame rešpektovať ochranné pásmo
jestvujúceho potrubia (2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom
vodovode s priemerom väčším ako DN 500 mm). Nad potrubím a v jeho
ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať
činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k
potrubiu. Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava
vedení technického vybavenia.

V zmysle §19 ods.5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné
zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický
stav,
vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládky,
vykonávať terénne úpravy.
Stavebník je povinný oznámiť písomne začatie realizácie stavby min. 7
pracovných dní pre začatím prác VVS, a.s., HS Starina - Košice , môže byť aj
mailom na adresu vladimir.rosko@vodarne.eu, stanislav.prada@vodarne.eu
a
daniel.gabona@vodarne.eu. V oznámení bude uvedený termín a miesto realizácie
vybraného úseku.
Uloženie optickej siete v kolíznych miestach v chráničke odsúhlasiť pred
zasypaním so zástupcom VVS, a.s., HS Starina - Košice , môže byť aj mailom na
adresu vladimir.rosko@vodarne.eu, stanislav.prada@vodarne.eu, ktorý svoju
účasť, zistené skutočnosti a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka.
Stavebník je povinný oznámiť písomne ukončenie realizácie stavby do 7
pracovných dní na VVS, a.s. Košice, HS Starina - Košice , môže byť aj mailom na
adresu vladimir.rosko@vodarne.eu, stanislav.prada@vodarne.eu,. V oznámení
bude uvedený termín ukončenia realizácie stavby.
Pri križovaní navrhovanej optickej siete s verejným vodovodom v mieste kríženia
je žiaduce realizovať uloženie predmetných zariadení vždy do priestoru nad
jestvujúci verejný vodovod do chráničky v rozsahu dĺžky ochranného pásma
vodovodného potrubia, aby v čase odstránenia poruchy na verejnom vodovode
nedošlo k poškodeniu optického kábla. Pred zasypaním miesta križovania prizvať
zástupcu VVS, a.s., stanislav.prada@vodarne.eu, ktorý svoju účasť, odsúhlasenie
križovania zaznamená do stavebného denníka.
Ak pri realizácii predmetnej stavby nebudú dodržané odstupové vzdialenosti
zakreslené v predloženej projektovej dokumentácii, v prípade poškodenia
vodovodného potrubia, pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode nebude
VVS, a.s., Košice znášať náklady. na jej odstránenie (opravu) bude znášať
investor stavby (§27 ods.1 zák. č. 442/2002 Z.z.).
Po realizácii prác, max. do 30 dní od skočenia stavby, žiadame doručiť
porealizačné zameranie trasy optického vedenia v digitálnej podobe vo formáte

DGN.
Zameranie
je
možné
zaslať
aj
mailom
vladimir.rosko@vodarne.eu, stanislav.prada@vodarne.eu

na

adresu

34. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava- 3. 5.2021
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

•

•

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného
na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk(časť E-služby),
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení,
ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D
vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m
bezplatne,

•

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme
plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk(časť E-služby) najneskôr 3
pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia
začatia prác upozorňujeme, že SPP-0 môže podať podnet na Slovenskú
obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

•

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení,
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a
odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

•

stavebník je povinný
umožniť
zástupcovi
SPP-D
vstup na
stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení,

•

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00
m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako . NTL") plynovodu a
stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50
m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako .VTL") plynovodu, až po
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne
ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové
technológie,

•

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je
stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku
križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu)
obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie
priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické
parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

•

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať
výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými
kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú
projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na
vykonávanie takýchto prác,

•

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou
kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

•
•

•

bez

ručne

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník
je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p.
Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribu cia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce
nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

•

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné
inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

•

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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, nedodržanie
tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a
majetku verejnosti,

•

•

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je
oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo
výške 300,- € až 150 OOO,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže
dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285,
prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa§ 286, alebo§ 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,

•

stavebník je povinný pri 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 10, TPP 702 01, TPP 702 02,

•

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských
zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

•

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s
existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

•

•

v zmysle§ 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu
prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských
zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné
šachty, trvalé porasty a pod.,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu
prevádzkovateľa
distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme
plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

35. VSD a.s.,Mlynská 31, Košice - 10.5.2021

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových
podkladoch sa nachádzajú nadzemné 1 kV NN, 22 kV VN, VVN (do 110 kV)
rozvody a elektrické stanice (trafostanica - TS), ktoré si môžete lokalizovať na
mieste.
Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných káblových 1 kV NN a 22 kV VN
rozvodov, ktoré sú orientačne zakreslené v priloženej situácii.
Ďalej Vás upozorňujeme na existenciu ZVN rozvodov, ktoré nie sú v správe a
majetku spoločnosti VSD, a.s. Predmetné vedenie podlieha pod správu spoločnosti
SEPS, a.s.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného 1 kV NN vedenia žiadame, aby
nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená
uzemňovacia sústava elektrického vedenia.
Pri výstavbe konštrukcii a budov a pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať
bezpečné vzdialenosti od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie
spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.
f) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od
krajného vodiča na každú stranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením
je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri
páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa
platných STN.
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažké mechanizmy.
- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a
iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky,
prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame
však dodržať nasledovné podmienky:
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním

objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblašťou na e-mailovú adresu:
skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko,
•
alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť
dodržané minimálne vzdialenosti ,stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred
zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2906,
055/610 2133.
• Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami
•
v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s
normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
1. vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej
stanice,

2. vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené
vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
3. s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu
technologických zariadení.
(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané
vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a
bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré
nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.
Ich priebehy neevidujeme.
V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov
žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim
častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto
požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone
povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma
novovzniknutej stavby.
Toto stanovisko neslúži ako doklad k územnému konaniu alebo stavebnému povoleniu resp.
ohláseniu drobnej stavby. Stanovisko pre účely územného alebo stavebného konania bude vydané
PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie vypracovanej v zmysle platných
predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy
si vyhradzujeme právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby.
Vyjadrenie platí šesť mesiacov pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov na základe
ktorých bolo vydané.

36. Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava - 20.5.2021
stavebník povinný rešpektovať nasledovné :
1) 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
2) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu , dôvodu žiadostí, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podľa bodu 3
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. , 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 : Patrik Kočiš , patrik.kocis@telekom.sk,+421 51 7722299, 0914700135
4) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č.351/2011Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6) Upozorňujeme žiadateľa, že 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 zariadení
7) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. , je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v platnom znení
9) 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 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 žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10) Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti :
www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
12) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

37. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava - 26.4.2021
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE
trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte
HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciach č.351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s„

Mechanická ochrana a prekládky budu realizované v plnej výške na náklady
investora.Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "
Zmluvy o preložke"so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť
správcovi PTZ.
Upozorňujeme že
- 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky
ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorým i môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povin

ný vykonať všetky objek tívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ
- vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +.- 30 cm skutočného ulo ženia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
-

- s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace

-

stroje) vo vzdialenosti najmenej I m (v ochrannom pásme 1.5 m) na každú st ranu od
vyznačenej polohy PTZ,
dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
nad optickou trasou dodržanie zákazu sk ládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožľiovali prístup k PTZ
súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob.
0907 721 378
overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškoden í trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
správcu PTZ

38. UPC BROADBAND SLOVAKIA a.s., Alvinczyho 14, Košice - 19.4.2021
Zvlášť zdôrazňujeme :
1.

projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečne a
bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN,
pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených
plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním,

2.

v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na :
mrimsky@upc .sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC,
alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými mozu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie
sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk.
Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom
vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem pod ľa ust. §
68 zákona č. 351/2011 Z.z.
Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s
vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri
prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia
(najmä hÍbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy
telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej
polohy.
v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred
prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor,0911 409 830,0911 854
091
odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníc,i resp. zástupcovia spoločnosti
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný
dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí
UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť
krytie a značenie markermi.
zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,

10. ž iada me dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení
spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma
najbližšími distribučnými skriňami.

39. Antik telekom a.s., Čárskeho 10 , Košice - 20.5.2021

Naša spoločnosť v uvedenej lokalite má vlastné siete a zariadenia. Trasu našich
vedení sme Vám informatívne zakreslili do Vami doložených situácií.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky:

•

•
•

•
•

•

•
•

•

pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu:
mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 - Martin Kopera,
v okolí našich káblov - 3 m - je potrebný ručný výkop,
v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti
vzniku previsu,
odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN
736005,
pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov
typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú
dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na
náklady investora,
projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky
našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať
až po uzavretí dohody,
pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný
zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

40. Štátny geologický ústav Dyonýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava - 11.11.2021

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby
územného konania stavby „Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište" Vám
oznamujeme, že v predmetnom území:
•
evidujeme výhradné ložiská s určeným DP aCHLÚ (799,25,89,86)
•

•
•
•

•
•

neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods.1, zákona č. 44/1988,
evidujeme skládky odpadov tak, ako je to zobrazené na mapových
prílohách v mierke 1:25000,
je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast tak, ako je to zobrazené na
mapových prílohách v mierke 1:25 000 a 1 :35000,
máme zaregistrované zosuvy tak, ako je to zobrazené na mapových prílohách v
mierke 1:2500a 1 :35 000,
predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika,
geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke - aplikácia
Atlas
geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Dovoľujeme si Vás upozornit', že toto naše vyjadrenie má informatívny
charakter a nenahrádza geologický prieskum.

41. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava - 20.1.2021

Zároveň Vás upozorňujeme, že v časti trasy navrhovanej stavby v k.ú.
Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou, Moravany a Trhovište je
vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym
systémom nám neznámeho vlastníka.
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 22 500 (3x) s orientačným
vyznačením odvodňovacích kanálov, drenáže a navrhovanej trasy optickej
siete. Identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne Vám na základe
objednávky zabezpečia zástupcovia Hydromeliorácie, š.p., dislokované
pracovisko Košice - kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909, email: makranskac@hmsp.sk a p. Fekiač, č.t. 0948 914 343, e-mail:
fekiac@hmsp.sk a dislokované pracovisko Michalovce - kontaktná osoba p.
Mráz, č.t. 0903 997 978, e-mail: mraz@hmsp.sk alebo Ing. Godočík č.t. 0903
649 711, e-mail: godocik@hmsp.sk .
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
• križovanie optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a
vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy me,,l.
ioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r.1983
• pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o
identifikáciu kanálov zástupcov Hydromeliorácie, š.p., dislokované Košice kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909, e-mail:
makranska@hmsp.sk a p. Fekiač, č.t. 0948 914 343, e-mail: fekiac@hmsp.sk a
dislokované pracovisko Michalovce - kontaktná osoba p. Mráz, č.t. 0903 997
978, e-mail: mraz@hmsp.sk alebo Ing. Godočík č.t. 0903 649 711, e-mail:
godocik@hmsp.sk
• optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi
uložiť do chráničkys krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanálov
• miesto križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými
tabuľami
• počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť
odvodňovacích kanálov
• k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať našich
pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia
vykonanie križovania
• v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku
ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do
pôvodného stavu na náklady investora.
Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu
križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi a situácie so
zakreslením križovania optického káblas odvodňovacími kanálmi, žiadame
predložiť na odsúhlasenie.
Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie
križovania optickej trasy s odvodňovacími kanálmi.

42. Štátna ochrana prírody SR , CHko VihorlaT - 13.12.2021

Odporúčame so súhlasom za podmienok:
•

počas výstavby optickej trasy pri križovaní pri križovaní vodných tokov cez
vegetačné pásma nelesnej drevinovej vegetácie (NOV), a križovaní trasy nelesnej
drevinovej vegetácie mimo vodných tokov, odporúčame realizovať výrub v mimo
hniezdnom období, t.j. od 15.8. - 31.3.,

• dodržiavať trasovanie naprojektovanej optickej trasy po vnútornej hranici

pozemkov „C" KN č.2318/4, 2318/2, 2318/3, 2047 v k. ú. Rakovec nad Ondavou,
podľa stanoveného plánu podľa realizovaného projektu. Predovšetkým
trasovanie optickej trasy realizovať po vnútornej strane parciel „C" KN č. 2047,
č. 2318/4, v k. ú Rakovec nad Ondavou cca. 1- 2 mod hranice parciel „C"KN č.
2048/1 a č. 2048/5, v k. ú. Pozdišovce, ktoré patria do chráneného územia

- Územiaeurópskeho významu Pozdišovský chrbát, ktorý bol vyhlásený
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č.
1/2017, ktorým sa mení a dopÍňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1,
ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Územie má
vyhlásený 2. stupeň ochrany,
• za prekročenie hranice pozemku počas činnosti výrubu ponesie zodpovednosť
vykonávateľ a žiadateľ výrubu,
• mechanizmy použité na ťažbu a odvoz drevnej hmoty musia byť v bezporuchovom
stave tak, aby nedochádzalo úniku ropných látok a nasledovnému znečisteniu
okolitých pozemkov.
Pri vykonávaní stavebnej činnosti dodržiavať všetky stanovené normy, pokyny a
nariadenia realizované v projekte
PROJEKT Optická trasa Vranov nad
Topľou - Trhovište" zdôraznených vrátane:
- pri križovaní optickej trasy vodných tokov cez vegetačné pásma nelesnej
drevinovej vegetácie (NOV), a križovaní optickej trasy nelesnej drevinovej
vegetácie mimo vodných tokov po celom území v k. ú. Rakovec nad Ondavou,
Moravany, Suché, Trhovište je potrebné dodržiavať vykonávané výrubové priesaky
ku konkrétne stanovenej a smerovanej línii do vzdialenosti križovania O,70 m,
- pred križovaním vodných plôch Batovec - severne a južne od
poľnohospodárskeho družstva, Ruskov - východne od obce Moravany a Šarkan medzi
obcami Moravany a Lučkovce, zachovať od brehovej línie v ochrannom pásme tokov a
kanálov v šírke cca 4 m po stranách pobrežných pozemkov za účelom prístupu
zabezpečovacej techniky,
- križovanie vodných tokov kanálov vykonať prekopaním v hÍbke min. 1000 mm
pod najhlbším dnom koryta vodného toku a na obidvoch brehoch toku v rámci
pobrežných pozemkov umiestniť označené tyče s nápisom „NEBAGROVAŤ",
- pri
vykonávaní stavebných
prác dodržiavať vzdialenosti
medzi
telekomunikačným káblom a ostatnými inžinierskymi stavbami a zariadeniami
ustanovené v projekte „PROJEKT Optická trasa Vranov nad Topľou - Trhovište,
- výrub náletov drevín v rámci plánovanej výstavby „Optická trasa Vranova nad

Topľou - Trhovište" vykonať iba na jednotlivých úsekoch, ktoré boli žiadateľom
vyznačené na ortofotomape,

43. Mesto Vranov n.T., oddelenie majetku

Mesto Vranov n.T. obdržalo Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektu Optickej trasy Vranov
n.T. - Trhovište Zámer mesta Vranov nad Topľou je vybudovať metropolitnú optickú
sieť na území celého mesta ako spoločný projekt viacerých operátorov zaoberajúcich sa
realizáciou optických sietí. Na základe požiadavky operátorov mesto znížilo výšku
jednorázovej náhrady za zriadenie vecného bremena na uloženie optických káblov pri
vybudovaní metropolitnej optickej siete na 1,25 €/m2 iba v prípade spoločného projektu
viacerými operátormi. V prípade, že máte záujem vybudovať optickú sieť samostatne,
výška jednorázovej náhrady ostáva v sume 12 ,5 0 €/m2 v zmysle platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 195/2013.
4. V zmysle § 66 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách :
1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou
vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c) 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.
2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými
bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do
katastra nehnuteľností podá podnik.
3) 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.
4) 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 vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. 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.
5) 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 vzniku
núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. 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.
5. Realizačný projekt stavby bude spracovaný oprávnenými osobami v zmysle §§ 45, 46 a 47,
stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi
technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti
a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné
inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí.
Projekt stavby je navrhovateľ povinný odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi, ktoré si
toto právo vyhradili vo svojich stanoviskách pri posudzovaní dokumentácie pre územné
konanie.
6. Pred začatím prác je navrhovateľ povinný požiadať o presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí ich správcov a vlastníkov.
7. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narúšané
užívanie okolitých budov a aby nebolo ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
a chodcov.
8. Pre skládky stavebného materiálu a účely zariadenia staveniska je stavebník oprávnený
užívať len plochy na to určené. V prípade záberu iných plôch je potrebný súhlas ich vlastníka.
9. Navrhovateľ je povinný dodržať nasledovné podmienky:
- zakazuje sa podľa ust. § 13 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uložiť, alebo ponechať odpad na inom
mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako
v súlade s týmto zákonom,
- držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie sám,
- v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať tento odpad organizácii s oprávnením
podľa platných predpisov,
- stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov,
- iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- nerecyklovateľný a nevyužiteľný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- po ukončení stavebných prác navrhovateľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi
OÚ OSoŽP vo Vranove n. T.,
- dodržať VZN o čistote Mesta Vranov n. T..
10. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach
elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné
povolenie ani ohlásenie stavebného úradu nevyžaduje.
11. V zmysle § 40 odst. l stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby
platí 3 roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
12. V zmysle § 40 ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie je platné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

V rámci územného konania konania účastníci konania neuplatnili námietky voči umiestneniu
stavby, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov
konania.

Odôvodnenie:
Delta Online spol. s r.o., Pri salaši, 040 01 Košice, v zastúpení Ing.
Spirosom Frementitisom podala dňa 3.6.2021 návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: – Optická trasa Vranov n.T. - Trhovište líniová stavba, ktorá
sa má umiestniť v okresoch Vranov n.T., Michalovce.
Trasa líniovej stavby je vedená v intraviláne a extraviláne mesta Vranov n.T. a obcí
Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec n.O., Moravany , Suché, a
Trhovište. Optická Trasa podľa predpokladaného návrhu má celkovú dĺžku 37634 m.
Predložený projekt rieši navrhnutie výkopov zemnej optickej trasy pre univerzálnu
telekomunikačnú sieť na báze optických káblov s veľkou šírkou prenosového pásma.
Územie stavby je určené trasou optických trubiek HDPE. Pozostáva zo zemných prác,
pokládky HDPE rúr. zafukovania optického kábla a spätných zásypov s uvedením
terénu do pôvodného stavu. Trasa je vedená rastlinnom teréne, na miestach kde to nie
je možné, je trasa projektovaná v chodníkoch a spevnených plochách . Križovanie
ciest, vodných tokov a železnice sú riešené mikrotunelovaním.
Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zák.
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Podľa § 35, ods. (1) stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný
návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.
Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto
zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými
osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb,
ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.
Podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne
pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov,
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7
dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.
Podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci
územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší
čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane
predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má
sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s
veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o
stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi
stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad
oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Podľa § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona, pod pojmom "iné práva k
pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných
právnych predpisov. Na základe § 66 ods. (1), zák. č. 351/2011 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,
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení
na cudziu nehnuteľnosť, 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.
Stavebný úrad preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia
na umiestnenie vyššie citovanej stavby a vzhľadom k tomu, že predložený návrhu
neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie, listom zo dňa 20.6.2021 vyzval
navrhovateľa k predloženiu chýbajúcich dokladov a zároveň územné konanie prerušil.
Po doplnení požadovaných dokladov, stavebný úrad listom zo dňa 20.10.2021
vydaným pod číslom ÚK 12117/1156/2021-Vo v zmysle § 36 ods. (1) oznámil začatie
územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa
8.12.2021. V zmysle § 36 ods. (4) stavebný úrad oznámil začatie konania
o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov
územného konania, zároveň v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že
sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu uplatniť svoje
stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona má za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali
právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na ústnom pojednávaní, aj na
stavebnom úrade pred ústnym konaním. Z ústneho rokovania bola spísaná zápisnica,
ktorú všetci prítomní podpísali.
Podľa § 38 ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno
bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o
využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
Podľa ust. § 38 stavebného zákona má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú
sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, k dotknutým pozemkom
a stavbám, iné právo podľa ust. § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona,
vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 o
elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a
výstavbe verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach. S ohľadom na uvedené, v
územnom konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude
prechádzať verejná telekomunikačná sieť, sa nevyžadovali.
V zmysle ust. § 66 ods. (8) zákona č. 351/2011 o elektronických
komunikáciách, dokladom potrebným na územné konanie a stavebné konanie je
vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii podzemných alebo nadzemných vedení,
rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu. Predmetné
ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách bolo navrhovateľom naplnené,
keďže súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia predmetnej líniovej stavby

boli vyjadrenia jednotlivých známych dotknutých podnikov. Navrhovateľ doložil
primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP
SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli priložené situačné výkresy
umiestnenia stavby spracované na podklade kópií z katastrálnych máp.
Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného
zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a zistil, že umiestnenie navrhovanej
stavby nebude v rozpore s územným plánom Obce Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša,
Nižný Hrušov, Rakovec N.Ondavou, Moravamy, Suché, Trhovište, a mesta Vranov
nad Topľou, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie, vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu a že navrhované umiestnenie stavby je v súlade
s príslušnými právnymi a technickými normami
V konaní boli predložené, resp. uplatnené stanoviská účastníkov konania a stanoviská
dotknutých orgánov v zmysle ust. § 140a) stavebného zákona, ktoré uplatňujú
požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti záväznými stanoviskami podľa ust. § 140b)
stavebného zákona. Taktiež boli predložené stanoviská ďalších orgánov, ktoré však
nemajú postavenie dotknutých orgánov a ich stanoviská nemajú charakter podľa ust. §
140b) stavebného zákona.
Uplatnené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli v konaní
preskúmané, prerokované a posúdené. U tých dotknutých orgánov, ktoré v konaní
neuplatnili svoje stanoviská má stavebný úrad za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia. K predmetu konania neboli uplatnené oslovenými
účastníkmi konania žiadne námietky, ani neboli vznesené pripomienky dotknutých
orgánov záväzného charakteru vymedzeného ustanoveniami stavebného zákona a
osobitnými predpismi.
Stavebný úrad v tomto rozhodnutí vymedzil územie na navrhovaný účel a
určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s
cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých
stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie
vrátame architektonických a urbanistických hodnôt v území. Súhlasy, stanoviská,
rozhodnutia všetkých dotknutých orgánov tvoria prílohu k návrhu na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby a ich požiadavky a pripomienky sú zapracované do
podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Nakoľko predmetná telekomunikačná
stavba nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, stavebný úrad zahrnul do
podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky dotknutých orgánov a musia byť
akceptované pri spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby a ktorá bude
predložená na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si vyhradili toto právo pri
posudzovaní dokumentácie pre územné konanie.
Po preštudovaní dokladov a dokumentácie, vykonanej obhliadke územia a
po prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi stavebný úrad zistil, že
umiestnenie navrhovanej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, pri dodržaní
podmienok tohto rozhodnutia nebude mať negatívne účinky na životné prostredie a
nebude nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 ods.(1) a ods. (2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov , proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkom konania.
Podľa § 54 ods.(1) správneho poriadku sa odvolanie podáva správnom orgáne, ktorý
napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. Mesto Vranov n.T., Dr.C.Daxnera 86/1, 093 01
Vranov n.T.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák. č. 162//2015 Z.
z.).

Ing. Ján R a g a n
Primátor mesta

Doručí sa:
- DELTA ONLINE s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice
- Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16, Vranov n.T.
- Mesto Vranov n.T., Odd. výstavby dopravy a PK, 093 01 Vranov n.T.
- Mesto Vranov n.T. , odd. majetku, 093 01 Vranov n.T.
- Obec Hencovce, 093 02 Hencovce
- Obec Nižný Hrabovec , 094 21 Nižný Hrabovec
- Obec Poša, Poša 241, 094 21
- Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22
- Obec Rakovec N.Ondavou, Rakovec n.O 209, 072 03
- Obec Moravany, 072 03 Moravany
- Obec Suché, 071 01 Suché
- Obec Trhovište, 072 04 Trhovište

- ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19, Bratislava
- Okresný úrad pre cestnú dopravu a PK, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov
- Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01, Prešov
- Správa a údržba ciest KSK, NMM 1, 042 66 Košice
- ŽSR BA, GR, Klemensova 8, 813 61, Bratislava
- MD VRR SR - Úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
- MD VRR SR, Dráhový úrad, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
- Lesy SR, OZ Sobrance , Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Okresný úrad Vranov n.,T., odb. ochrany ŽP, ŠSOH, ŠVS, ŠOP, Nám. slobody 5, Vranov
n.T.
- Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný , Nám slobody 5, 093 01, Vranov n.T.
- Okresný úrad Michalovce, odbor pozemkový a lesný, Nám. slobody 1, Michalovce
- Okresný úrad, Odbor pre cestnú dopravu a PK, Námestie Slobody 5, Vranov n.T.
- Okresný úrad Michalovce, odb. ochrany ŽP, ŠSOH, ŠVS, ŠOP, Nám. slobody 1, 071 01
Michalovce
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov
- KPÚ, Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
- Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove n.T., ODI, ul. Nemocničná 578/4, Vranov n.T.
- VVS a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
- VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19, Vranov n.T.
- VVS a.s., Závod Michalovce, P.O.Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91, Košice
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
- Antik Telekom, Čárskeho 10, Košice
- UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra , Mlynská dolina 1, Bratislava
- Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava

M e s t o V r a n o v n. T.
Číslo:ÚR-12117/1156/2021-Vo

Vranov n.T. 22.12.2021

Vec: DELTA ONLINE s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Optická trasa Vranov n.T. Trhovište – stavba líniová v okresoch Vranov n.T. , Michalovce
Dňa 22.12.2021 bolo pod č. 12117/1156/2021-Vo vydané rozhodnutie o
umiestnení stavby : Optická trasa Vranov n.T. - Trhovište stavba líniová v
okresoch Vranov n.T., Michalovce. Trasa líniovej stavby je vedená v intraviláne a
extraviláne mesta Vranov n.T. a obcí Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný
Hrušov, Rakovec n.O., Moravany , Suché, a Trhovište. Optická Trasa podľa
predpokladaného návrhu má celkovú dĺžku 37634 m.
Mesto Vranov n.T. ako podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov, / stavebný zákon/, podľa § 42 odst. 2
stavebného zákona oznamuje účastníkom konania doručenie územného rozhodnutia
č. 12117/1156/2021-Vo zo dňa 22.12.2021 verejnou vyhláškou.
Oznámenie- doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že
stavba sa uskutoční v území s veľkým počtom účastníkov konania, preto je
obtiažne doručovať im územné rozhodnutia do vlastných rúk.
Táto verejná vyhláška sa vyvesí na ozamovacej tabuli mesta Vranov n.T.
a obcí Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec n.O., Moravany
, Suché, a Trhovište. Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je územné rozhodnutie č.
12117/1156/2021 zo dňa 22.12.2021. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
rozhodnutia. Proti citovanému rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie
v lehote 15 dní, odo dňa jeho doručenia verejnou vyhláškou Mestu Vranov n.T.

Ing. Ján R a g a n
primátor

vyvesené dňa :........................................ potvrdenie mesta, obce................................

zvesené dňa .......................................... potvrdenie mesta, obce................................

