Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ-SU-170359/23240/2018/Se

V Banskej Bystrici 12.11.2018

Ev. č.: 68/2018
Vybavuje / tel.: Seifertová – 048/4330419

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Navrhovateľ, Orange Slovensko a.s., so sídlom v Bratislave, Metodova 8 – IČO: 35697270,
zast. na základe splnomocnenia spoločnosťou Michlovský s r. o., so sídlom Letná 9, Piešťany – IČO:
36230537, ktorý splnomocnil na zast. spoločnosť Negotiators s r. o., so sídlom v Banskej Bystrici,
Trieda SNP 75 – IČO: 36045918, ktorý splnomocnil na zast. spoločnosť GEMI s r. o., so sídlom
Banská Bystrica, Cesta l nemocnici č. 47 – IČO: 50328271, ktorý podal na mesto Banská Bystrica,
Mestský úrad v Banskej Bystrici, stavebný odbor, stavebný úrad, návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: „RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa verejnej elektronickej
komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ - líniová stavba v k.ú. Banská Bystrica, Senica,
Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno, Ráztoka, Nemecká, Predajná, Podbrezová,
Valaská, Brezno.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy,
podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon) určil
listom číslo OU-BB-OVBP2-2017/028552-002-MX, zo dňa 12.10.2017 ako stavebný úrad,
oprávnený konať a vydať rozhodnutie o umiestnení vyššie uvedenej stavby mesto Banská Bystrica,
primátor mesta.
Účastníci konania: fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.
Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prejednal návrh v územnom konaní
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil
návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na
základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
„RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“
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na pozemkoch: parcelné číslo - líniová stavba v k.ú. Banská Bystrica, Senica, Šalková, Slovenská
Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno, Ráztoka, Nemecká, Predajná, Podbrezová, Valaská, Brezno tak,
ako je to zakreslené na situačných výkresoch označených ako list č. 01 až 46, S1 až S5, v mierke
1:2000, dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „RFO Banská Bystrica –
Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“, ktorú
vypracoval v 09/2017 Ing. Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 5966 *A2*
Komplexné architektonické a inžinierske služby, v konaní overenej odtlačkom pečiatky mesta
Banská Bystrica
v rozsahu:
vybudovanie optických prenosových sietí za účelom poskytovania multifunkčných elektronických
komunikačných služieb zákazníkom.
Začiatočný bod sa nachádza v k.ú Senica v poli na konci panelovej cesty, vedľa železnice Banská
Bystrica – Brezno (mikrotrubková spojka na existujúcej trase RFO-019-BB/RK). Trasa pokračuje
podľa priložených situačných listov označených ako list č. 01 až 46, S1 až S5 dokumentácie pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ cez vyššie uvedené katastrálne územia
s koncovým bodom v Brezne – sajt 4376BB (stožiar pred budovou Energotel – takmer opustený
areál cca 50 m nad hospodárskym areálom na severe od sajtu) v celkovej dĺžke cca 40 125 m.
Navrhovaná trasa HDPE – rúr pre budúce zaťahovanie optických káblov bude v rámci riešenej
stavby vedená v území so zástavbou, ako aj vo voľnom teréne v extraviláne a intraviláne
katastrálnych území. Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové rúry
bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm, vyrobené z polyetylénu (HDPE). Po výkope
káblovej ryhy budú do zeme v celej trase uložené 3 polyetylénové HDPE rúry, ktorých uložením sa
umožní budúca inštalácia káblov bez nutnosti ďalšieho rozkopávania celej káblovej trasy. Parametre
ryhy pre výstavbu ochranných HDPE rúr budú nasledovné:
- voľný terén (extravilán)
s min. dovoleným krytím 0,9 m a s ryhou: šírka/hĺbka 35/100 cm
- zastavané územie (intravilán) s min. dovoleným krytím 0,65 m a s ryhou: šírka/hĺbka 35/75 cm
- komunikácia
s min. dovoleným krytím 0,9 m – 1,2 m prioritne – podvŕtanie
v krajnom prípade – prekop
V zastavanom území budú HDPE rúry chránené pred mechanickým poškodením tehlovaním
a v celom priebehu vyznačené výstražnou fóliou. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych
sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005 a ostatnými normami a
predpismi a s požiadavkami ich správcov.
Líniové podzemné vedenie optického kábla bude vedené väčšinou vo voľnom teréne. Popritom
križuje chodníky, cesty a spevnené plochy, vodné toky a železničné trate, ktoré prevažne prekonáva
tak, aby tieto neboli poškodené.
Križovanie s dopravnými vedeniami:
Záujmová lokalita, kadiaľ vedie navrhovaná trasa optického kábla predstavuje sieť dopravnej
infraštruktúry. Bude sa dotýkať ciest:
- I/66 BB – Brezno
- I/72 ul. Strojárenská – smer Bystrá
- III/2420 Šalkovská cesta – smer Poniky
- III/2428 smer Ľubietová
- III/2429 smer Medzibrod
- III/2430 smer Brusno
- III/2431 smer Brusno
- III/2379 ul. Zábrežná – smer Predajná
- III/2391 ul. Chalupkova – smer Štiavnička
a ostatných komunikácií podľa predloženej dokumentácie k územnému konaniu.
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Údaje o ochranných pásmach ŽSR:
Stavba sa dotýka ŽSR. Železničná trať Banská Bystrica – Brezno bude križovaná 6x za odbočkou
železničnej trate Banská Bystrica – Diviaky, vlečku do Biotiky, pri staniciach Slovenská Ľupča,
Medzibrod.
Križovanie vodných tokov:
Stavba bude križovať vodné toky: Hron, Jaseniansky potok, Bystrianka
pre účel: rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete pre poskytovanie verejných telekomunikačných
služieb.
Členenie stavby na stavebné objekty: stavba tvorí jeden celok, bude realizovaná naraz.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby:
Podľa situačných výkresov označených ako list č. 01 až 46, S1 až S5, v mierke 1:2000, dokumentácie
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“, ktorú vypracoval v 09/2017 Ing.
Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 5966 *A2* Komplexné architektonické
a inžinierske služby, overenej v konaní odtlačkom pečiatky mesta Banská Bystrica.
Požiadavky na zabezpečenie súladu urb. a architektonického riešenia stavby s okolím:
Optické káble budú uložené v zemi, nie je potrebné zabezpečenie súladu urbanistického a
architektonického riešenia.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:
Stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
1. Pri príprave stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, rešpektovať
ochranné pásma vedení verejných inžinierskych sietí v zmysle príslušných noriem.
2. Navrhovateľ (stavebník) sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú zmenu
umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom
úrade.
3. Navrhovateľ (stavebník) je povinný písomne oznámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu
termín začatia stavebných prác.
4. Pred začatím stavby je navrhovateľ (stavebník) povinný požiadať správcov a vlastníkov
inžinierskych sietí o presné vytýčenie všetkých podzemných vedení.
5. Navrhovateľ je povinný najmenej 15 dní vopred upovedomiť vlastníkov dotknutých pozemkov
o začatí stavebných prác na ich pozemkoch. Ak sa vlastníci dotknutých pozemkov zúčastnia
začatia stavebných prác, navrhovateľ o tom urobí zápis do stavebného denníka.
6. Navrhovateľ je povinný upovedomiť a prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov k ukončeniu
predmetných stavebných prác na prevzatie nehnuteľností do stavu podobný pôvodnému.
7. Dodržať § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.
8. Navrhovateľ (stavebník) je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde ku styku so stavbou a jej technickou
vybavenosťou v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
9. Uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku (vyhlášky MPSVaR SR č.
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147/2013 Z.z., nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z., vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb.).
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť primerane dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
12. Navrhovateľ (stavebník) v zmysle § 66 ods. 3 druhá veta zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických
komunikáciách“) o začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa
dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.
10. V zmysle § 66 ods. 3 prvá veta zákona o elektronických komunikáciách podnik (navrhovateľ,
stavebník), 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. Po skončení stavebných prác na stavbe predloží
navrhovateľ (stavebník) správcovi siete DTM – Mestský úrad v Banskej Bystrici, oddelenie
územného plánu, Československej armády č. 26, Banská Bystrica na overenie porealizačnú
geodetickú dokumentáciu.
Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
1. Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného
dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v
nasledovných zákonných predpisoch a normách:
▪
Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 43 zákona č.
251/2012 Z.z. v platnom znení - zákon o energetike + STN 73 6005.
▪
Pre pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods. 2
zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách + STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 5411.
▪
Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 zákona NR SR č.
351/2011 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách.
▪
Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. §
79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení - zákon o energetike + STN 73 6005, STN
73 3050, STN 38 6415.
▪
Pre obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy podľa ust. §§ 3, 4, 5, 6 zákona NR SR č. 513/2009
Z.z. v platnom znení o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej
správy, ktorí sú správnymi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov,
v plnom rozsahu dodržať:
Okresný úrad B. Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Námestie Ľ. Štúra č. 1, Banská
Bystrica, vyjadrenie s pripomienkami č. OU - BB - OSZP3 - 2017/029138-002 zo dňa 10.10.2017:
- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na
zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly z o stavebných materiálov) a na odpady na
zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré
stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených
zariadení (zariadenia, zberne skládky);
dodržiavať VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica, obcí Slovenská Ľupča,
Lučatín, Medzibrod, Brusno o nakladaní o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a
§ 77 zákona o odpadoch;
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b/ bod 5 zákona o
odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a
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zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.
Okresný úrad B. Bystrica, Odbor starostlivosti o životná prostredie - OPaK, Námestie Ľ. Štúra
č. l, Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2017/032671-002 zo dňa 21.11.2017:
1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec.
2. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák.
543/2002 Z.z.).
3. Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné
technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
4. V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov, alebo biotopov je potrebné požiadať orgán
ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia.
5. Prebytočnú rozhrnúť len na ryhu v trase kábla prípadne na určené skládky. V prípade ak je
pozemok využívaný ako kosná lúka realizovať aj ručné vyzbieranie skál.
6. Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo
techniky zabezpečiť ich likvidáciu.
7. Trasu optickej siete lokalizovať tak, aby boli čo najmenej dotknuté dreviny rastúce mimo lesa
a ich koreňové sústavy.
8. Ten kto v zmysle § 6 ods. 4 zasahuje do vodného toku je povinný požiadať o súhlas orgán
ochrany prírody a krajiny v sídle kraja.
9. Okresný úrad Banská Bystrica je kompetentný sa vyjadriť k predmetnej stavbe len v katastrálnom
území Banská Bystrica, Senica, Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno. Na
zvyšnú časť stavby je kompetentný sa vyjadriť Okresný úrad Brezno.
Okresný úrad B. Bystrica, Odbor starostlivosti o životná prostredie - ŠVS, Námestie Ľ. Štúra
č. l, Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2017/032671-002 zo dňa 21.11.2017:
1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu
kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a
zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov
jednotlivých inžinierskych sietí.
4. K stavbe je potrebné požiadať o stanovisko správcu toku.
5. Pri križovaní vodného toku a stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle
§ 27 vodného zákona s písomným súhlasom správcu vodného toku.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Ľ.
Štúra č. l, Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OCDPK-2017/029335 HM zo dňa 16.10.2017:
S umiestnením stavby súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok :
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby ,,RFO Banská Bystrica – Brezno optická trasa
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a. s“ v súlade so spracovanou
projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty Slovenská správa
ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/66, l/72 požadujeme predložiť k danému
zámeru stanovisko OR PZ SR, ODI Brezno a Banská Bystrica.
3. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/66, I/72 počas prác
na križovaní s cestou I/66, I/72 po predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, ODI, Brezno,
Banská Bystrica.
4. Stavebník pred realizáciou stavby ,,RFO Banská Bystrica - Brezno optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a. s“ z dôvodu križovania cesty I/66, I/72,
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požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o
zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
/cestný zákon/ v znení neskorších predpisov vrátane správneho poplatku 120 €.
5. Stavebník pred realizáciou stavby z dôvodu jej umiestnenia v ochrannom pásme cesty I/66, I/72,
požiada OU CDaPK v Banskej Bystrici v zmysle § 11 ods. 2 zákona číslo 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) o povolenie výnimky zo zákazu činností v cestnom
ochrannom pásme cesta I/66, I/72 vrátane správneho poplatku 115 €.
6. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie
cesty I/66, I/72 s navrhovanou stavbou ,,RFO Banská Bystrica - Brezno optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a. s“ podľa predloženej dokumentácie
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný
správny orgán si vyhradzuje právo v časti územného konania v uplatniť prípadné zmeny a návrhy
vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest I. triedy.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ODI, Okružná 19, Banská Bystrica,
stanovisko číslo ORPZ-BB-ODI1-14-129/2017-ING zo dňa 11.10.2017: súhlasné stanovisko za
dodržania nasledovných podmienok:
Všetky zásahy do pozemných komunikácií v súvislosti s realizáciou stavby musia byť označené
prenosným dopravným značením osadených na základe určenia použitia dopravného značenia,
vydaného v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, príslušnými cestnými správnymi orgánmi so súhlasom dopravného
inšpektorátu.
Ak si realizácii prác na predmetnej stavbe vyžiada čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných
komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, rozhodujú o nich príslušné cestné správne orgány na základe doručenej žiadosti
po dohode s dopravným inšpektorátom.
Ak sa počas realizácie stavby predpokladá zásah do cestného telesa pozemnej komunikácie, stavbu je
možné realizovať len v súlade s povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ktoré na
základe doručenej žiadosti vydávajú v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušné cestné správne orgány so súhlasom
dopravného inšpektorátu.
Ak sa v súvislosti s realizáciou stavby jedná o práce v cestnom ochrannom pásme pozemných
komunikácií, v ktorých je zákonom č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov, zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť
diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich, je potrebné požiadať príslušné
cestné správne orgány o udelenie výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia. Na udelenie výnimky
zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme je potrebný predchádzajúci súhlas
dopravného inšpektorátu.
V dostatočnom časovom predstihu pre samotnou realizáciou stavby je potrebné zabezpečiť
vyjadrenia vlastníkov a majetkových správcov predmetných pozemných komunikácií, zaobstarať
všetky potrebné vyjadrenia, povolenia a rozhodnutia cestných správnych orgánom v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, a
zaobstarať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia stavebných úradov (všeobecného, príp.
špeciálneho) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Dopravný inšpektorát sa k stavbám vyjadruje z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, k
trasám stavieb a k sieťam v správe polície sa vyjadruje Oddelenie telekomunikačných služieb Centra
podpory Banská Bystrica MV SR, ul. 9. mája č. 1. V prípade, že ste uvedené oddelenie o vyjadrenie k
trase stavby a k sieťam ešte nepožiadali, je potrebné tak urobiť čím skôr.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici z
hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá iné pripomienky pre
potreby územného konania za dodržania platnej právnej úpravy, za dodržania všetkých podmienok
príslušných súvisiacich STN. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie podmienok,
Číslo: OVZ-SU-170359/23240/2018/Se

Ev. č.: 68/2018

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy

6/41

pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
Táto písomnosť nie je stanoviskom k ani prenosnému dopravnému značeniu, ani ku zvláštnemu
užívaniu pozemných komunikácií, ani ku prípadnej čiastočnej alebo úplnej uzávierke pozemných
komunikácií, ani ku výnimke zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemných
komunikácií. O určenie prenosného dopravného značenia, o povolenie na zvláštne užívanie
pozemných komunikácií, o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií,
ako aj o udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemných
komunikácií, je potrebné vopred požiadať príslušné cestné správne orgány.
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra č. l, Banská
Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-PLO-2017/031643-2 zo dňa 20.11.2017:
S vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie uvedenej stavby na poľnohospodárskych
pozemkoch podľa priloženého zadania stavby v k.ú. Senica, Banská Bystrica, Šalková, Slovenská
Ľupča, Lučatín, Medzibrod a Brusno tunajší úrad, pozemkový a lesný odbor súhlasí.
Súčasne upozorňujeme žiadateľa, že po vydaní územného rozhodnutia je potrebné predložiť
tunajšiemu úradu žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky
zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného podľa §
18 zákona s dokladmi uvedenými v § 18 ods. 2 zákona.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového
plánovania, Námestie Ľ. Štúra č. l, Banská Bystrica, záväzné stanovisko číslo OU-BB-OKR12017/030124-2 zo dňa 20.10.2017:
- s predloženou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,,RFO
Banská Bystrica - Brezno optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej
siete Orange
Slovensko a. s“ z hľadiska civilnej ochrany súhlasí bez pripomienok.
Mestský úrad v Banskej Bystrici, odd. údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí,
ČSA 26, Banská Bystrica, stanovisko značky PS-UMK-133771/2944/2018 zo dňa 30.07.2018,
Oddelenie údržby MK a IS súhlasí s vybudovaním optických prenosových sietí v zmysle predloženej
PD len vo výkresovej časti „LIST č.: 01“, kde požadujeme križovanie miestnej komunikácie z parc.
č. KN-C 2962/1, k.ú. Banská Bystrica na parc. č. KN-C 1212/13, k.ú. Šalková jedine technológiou
podvrtu.
K ostatným úsekom navrhovanej trasy (výkresová časť, listy č. 02, 03, 04) oddelenie údržby MK a IS
nebude zaujímať stanovisko, pretože sa jedná o komunikácie, ktoré nie sú vo vlastníctve a správe
mesta Banská Bystrica. O stanovisko je potrebne požiadať spoločnosti MBB, a.s., Československej
armády 26, Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica.
- Križovanie miestnych komunikácií, peších komunikácií a spevnených plôch realizovať jedine
technológiou podvrtu
- Úseky peších komunikácii, kde sú navrhované trasy optických vedení, realizovať zo zámkovej
dlažby v celej šírke
- Počas realizácie prác dodržiavať čistotu verejných priestranstiev
- Rešpektovať podmienky cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie na
území mesta Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, odd. dopravných stavieb, Československa armády č. 26, Banská
Bystrica, stanovisko číslo OVZ – DS-132276/22981/2018, S202/18/DS/Vo zo dňa 24.07.2018,
Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové
komunikácie podľa § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 2) a 7) zákona č.
135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, z hľadiska
záujmov cestného hospodárstva chránených tunajším cestným správnym orgánom, súhlasí s
realizáciou stavby " RFO Banská Bystrica Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej
siete Orange Slovensko a. s.“, za dodržania nasledovných podmienok:
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1. Vedenie telekomunikačnej siete vo vozovke je neprípustné.
2. Všetky križovania telekomunikačnej siete s miestnymi komunikáciami riešiť kolmo na os
komunikácie pretlačením popod komunikáciu a to buď podvrtom neriadeným alebo riadeným.
3. Pri vedení telekomunikačného vedenia v komunikácii pre peších zrealizovať úpravu v celej šírke
s betónovej dlažby hr. 50 - 60 mm, s doplnením, úpravou existujúcich, resp. položením nových
obrubníkov.
4. Pred začatím prác (v predstihu min. 60 dní) požiadať Mesto Banská Bystrica o vydanie povolenia
na zvláštne užívanie miestnych / účelových komunikácií a o určenia použitia dopravného značenia
a dopravných zariadení na miestnych / účelových komunikáciách ( tlačivá žiadosti na
www.banskabystrica.sk).
5. K žiadosti o zvláštne užívanie miestnych komunikácií doložiť stanovisko správcu miestnych
komunikácií.
6. K žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych/
účelových komunikáciách doložiť 3 x projekt trvalého a prenosného dopravného značenia,
vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Práce na stavbe v styku s miestnymi a účelovými komunikáciami môžu byť vykonávané len v
období od marca do konca októbra. Realizácia konečných povrchových úprav musí byť
zrealizovaná najneskôr do 15. novembra za predpokladu priaznivých klimatických podmienok pre
zabezpečenie dodržania technologického postupu pri úprave komunikácií.
Týmto stanoviskom nie sú dotknuté práva a právom chránené záujmy Mesta Banská Bystrica, ktoré
mu vyplývajú v povoľovacích konaniach z titulu postavenia, ako účastníka konania, resp. dotknutého
orgánu podľa osobitných predpisov.
Banskobystrický samosprávna kraj, Oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám.
SNP 23, Banská Bystrica, vyjadrenie č. 05551/2018/ODDSMCI-404366/2018 zo dňa 30.01.2018:
- BBSK ako vlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa v záujmovom území projektovanej stavby a
tým, aj ako účastník územného konania, predbežne súhlasí s umiestnením stavby v danom území za
podmienky splnenia nižšie uvedených požiadaviek a ich uvedení v rozhodnutí o umiestnení stavby:
1. Z hľadiska vlastníctva ciest – BBSK ako vlastník ciest II. a III. triedy (ďalej len „cesty“) požaduje
v celom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky stavby stanovené Banskobystrickou
regionálnou správou ciest a.s., Majerská cesta č. 94, Banská Bystrica ako správcom ciest II. a III.
triedy (ďalej len „správca ciest“) vo vlastníctve BBSK. Uvedené podmienky Vám správca ciest
zaslal listom č. BBRSC/04731/2017-BB, BBRSC/05765/2017 zo dňa 01.12.2017 (vybavuje Ing.
Červenková).
V prípade zásahu stavby do cestného telesa, cestných pozemkov (aj pomocných) a ochranného
pásma ciest žiadame uzavrieť s BBSK zmluvu, ktorej obsahom bude zabezpečenie vyvolaných
úprav vyplývajúcich z realizácie stavby umiestnenej v cestnom telese súčastiach pozemnej
komunikácie. Tento rozsah zásahu stavby a potrebu uzavrieť danú zmluvu posúdi správca ciest a
uvedenie to vo svojom písomnom stanovisku.
2. Z hľadiska vlastníctva pozemkov a objektov – v prípade, že bude trasa stavby vedená
nehnuteľnosťami vo vlastníctve alebo v správe BBSK požadujeme:
a) pred vydaním územného rozhodnutia uzatvoriť s BBSK ako vlastníkom prípadných
zaťažených nehnuteľností Zmluvu o budúcej zmluve, ktorej obsahom bude spôsob zriadenia
odplatného vecného bremena a do 60 dní od ukončenia stavby je vlastník stavby alebo
oprávnený z vecného bremena povinný predložiť geometrický plán – zameraný po ukončenej
stavbe, znalecký posudok pre určenie výšky odplaty a uzatvoriť s BBSK Zmluvu, ktorej
obsahom bude forma (spôsob) zriadenia odplatného vecného bremena na nehnuteľnostiach
BBSK.
Následne si BBSK uplatní jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
ktorú vlastník stavby alebo oprávnený z vecného bremena uhradí do 14 dní. Všetky náklady
spojené so zriadením vecného bremena (vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého
posudku, úhrada správneho poplatku k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností atď.) znáša v
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plnej výške vlastník stavby alebo oprávnený z vecného bremena,
b) pri tvorbe dokumentácie ako aj samotnej realizácii výkopov zabezpečiť vytýčenie trasy,
harmonogram prác a pripojenie v súčinnosti s BBSK alebo správcom nehnuteľnosti BBSK tak,
aby sa minimalizovali škody na nehnuteľnostiach,
c) na pozemkoch neumiestňovať iné zariadenia,
d) po skončení stavebných prác uviesť nehnuteľnosť do pôvodného stavu.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica, záväzné stanovisko
číslo KPUBB-2017/22593-2/83118/MIŇ zo dňa 24.6.2017:
- z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer líniovej stavby ,,RFO
Banská Bystrica - Brezno optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko
a.s.“, v k.ú. Senica, Banská Bystrica, Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno okres
Banská Bystrica, a Ráztoka, Nemecká, Predajná, Podbrezová, Valaská, Brezno okres Brezno, ktorej
navrhovateľom je spoločnosť Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8. 821 08 Bratislava
zastúpená spoločnosťou Michlovský spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prípustný
s nasledovnou podmienkou:
1. Vykonať na predmetnom území stavby archeologický výskum.
Mesto Banská Bystrica, odd. životného prostredia, Československa armády č. 26, Banská
Bystrica, vyjadrenie značky: OVZ – ZP 153347/27494/2017 zo dňa 20.10.2017:
- s návrhom projektu umiestnenia líniovej stavby súhlasíme a odporúčame dodržať nasledovné
podmienky:
1. V prípade nutnosti výrubu drevín – na území mesta, plánovaný výrub uskutočniť len na
základe vydaného právoplatného súhlasu na výrub drevín – vydáva mesto Banská Bystrica, odd.
životného prostredia.
2. V súvislosti s plánovaným zásahom do verejnej zelene a trávnatým terénom na území mesta
Banská Bystrica, vyžiadať a doplniť stanovisko správcu zelene ZAaRES (Záhradnícke a
rekreačné služby Banská Bystrica, Švermova 45, Banská Bystrica).
3. Pri ukladaní nového podzemného vedenia do verejnej zelene a trávnatého terénu na území
mesta, zachovávať ochranu existujúcich drevín rešpektovaním jej koreňového systému. V
situáciách, keď trasa vedenia bude zasahovať do koreňového systému dreviny, konzultovať
navrhované riešenie so správcom zelene ZAaRES.
Oddelenie životného prostredia na Mestskom úrade v Banskej Bystrici nie je správcom žiadnej
podzemnej siete na území mesta.
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75,
Banská Bystrica, stanovisko číslo KRHZ-BB-OPP-867-1/2017 z 12. októbra 2017: s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica, vyjadrenie číslo 375/2018 zo dňa 02.10.2018, ktoré mení
a dopĺňa predchádzajúce stanovisko číslo 480/2017 zo dňa 27.11.2017:
Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní konaného dňa 02.10.2018 spoločnosť MBB
a.s., mení a dopĺňa svoje predchádzajúce stanovisko nasledovne:
1. S upravenou trasou optickej siete súhlasíme (situácie trasy sú súčasťou tohto vyjadrenia).
2. V zmysle § 66 ods.5 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách žiadame v lehote 15
dní pred začatím prác uzatvoriť so spoločnosťou MBB a. s., dohodu o náhrade za obmedzenie
užívania nehnuteľnosti.
3. Minimálne 3 dni pred zahájením prác na predmetnej stavbe vyzvať zástupcu MBB a.s., (kontakt v
hlavičke tohto listu) za účelom odovzdania nehnuteľností na ktorých sa predmetná stavba bude
realizovať a vytýčenia inžinierskych sietí vo vlastníctve MBB a.s., na náklady investora stavby.
4. Po ukončení prác vyzvať zástupcu MBB a.s., na prevzatie nehnuteľností uvedených do pôvodného
stavu.
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Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, číslo
BBRSC/04731/2017-BB BBRSC/05765/2017 zo dňa 1.12.2017:
Optická sieť je navrhnutá v dotyku s cestami III. triedy:
III/2420, III/2428, III/2429, III/2431, III/2379, III/2374, III/2391
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., oblasť Banská Bystrica ako správca ciest II. a III. triedy,
ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujímame k predmetnej žiadosti
nasledovné stanovisko:
▪ K povoleniu a realizácii stavby je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka ciest II. a III. triedy
podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.
35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
▪ Z majetkovoprávneho hľadiska podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka ciest
Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
▪ Práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných
povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie v Banskej Bystrici a Brezne.
▪ Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, v
prípade obmedzenie premávky - čiastočnú uzávierku s určením dočasného dopravného značenia
(po predchádzajúcom súhlase ORPZ ODI v Banskej Bystrici a v Brezne) a výnimky z činnosti v
ochrannom pásme cesty II. a III. triedy, od Okresného úradu v Banskej Bystrici a Brezne, odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácii (ďalej OU OCDPK).
▪ Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby, umiestňovaného do cestného telesa, cestných
pozemkov (aj pomocných c.p.) úsekov cesty III. triedy, je uzavretie Zmluvy o zabezpečení
vyvolaných úprav vyplývajúcich z realizácie optickej stavby umiestnenej v cestnom telese a
súčastiach pozemnej komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinnosti
zmluvných strán pre prípad údržby, opráv, rekonštrukcii cestnej stavby a vybudovanej optickej
siete, po celú dobu ich životnosti. Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Banskej Bystrici a v Brezne na vydanie povolenia
na zvláštne užívanie cesty.
▪ Dokumentáciu k realizácii stavby požadujeme predložiť BBRSC, a.s. na vyjadrenie pre určenie
podmienok pre zvláštne užívanie cesty, ktoré bude podkladom pre OÚ CDPK v Banskej Bystrici
a v Brezne na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty iným, než obvyklým spôsobom v
dostatočnom časovom predstihu, najlepšie ešte pred územným konaním k stavbe.
▪ Všetky kríženia cesty II. a III. triedy požadujeme realizovať bezrozkopávkovou metódou –
riadeným pretlakom.
▪ V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko a vyjadrenie OÚ Brezno odbor CDaPK č. OU-BROCDPK-2017/004178-002 z 07.11.2017 a OU-BR-OCDPK-2017/007745-002 z 14.11.2017.
Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC,
a.s., Banská Bystrica s návrhom stavby podľa vami z 17.01.2017 súhlasíme za nasledovných
podmienok:
1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušenia, poškodeniu cestného telesa ciest III. triedy,
spevnenej časti vozovky včítane spevnenej a nespevnenej krajnice, vrátane ich odvodňovacieho
systému, poškodeniu dopravných značiek a dopravných a iných zariadení slúžiacich pre
zabezpečenie cestnej premávky.
2. V úsekoch, je trasu optickej siete z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť v súbehu s
cestou bližšie ako 2,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp.
sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul
deformácie Evd = min. 40 MN/m2 (meraný dynamickou doskou).
3. V miestach existujúcich priepustov, mostov, trasu optickej siete viesť vo vzdialenosti min. 2,0 m
od priepustu a min. 5,0 m od opôr mosta (v prípade existencie).
4. Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os
vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou
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vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť mimo cestný pozemok, vo
vzdialenosti min. 1,50 m za cestnými obrubníkmi/zelenými pásmi, priekopami, rigolmi, pätami
svahu.
Všeobecné podmienky:
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do
31.03. príslušného kalendárneho roka,
- stavbu je potrebné navrhnúť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dotknutej pozemnej
komunikácie a prípadne znečistenie ihneď odstraňovať,
- mechanizmy nesmú pri prácach neopodstatnene stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej
premávky,
- v prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OU CDPK požiadať o zvláštne
užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.
- žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, určeným
OÚ OCDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Banskej Bystrici a v Brezne
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu,
Ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici a v Brezne, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Realizačnú dokumentáciu kde budú zapracované naše požiadavky a riešené detaily dotyku s cestami
III. triedy, požadujeme predložiť BBRSC, a.s. na vyjadrenie, tam budú určené ďalšie podmienky a
podrobností pre realizáciu stavby.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a povolenia iných dotknutých účastníkov konania, vlastníkov,
správcov, organizácií a orgánov štátnej správy.
BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje
právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť, s
ohľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru optickej siete.
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, stanovisko
číslo SSC/6674/2018/2320/1155 zo dňa 16.1.2018, ktoré dopĺňa stanovisko číslo
SSC/6648/2017/2320/34971 zo dňa 22.11.2017.
Písomné stanovisko z ústneho pojednávania konaného dňa 02.10.2018:
Správca dotknutých ciest I/66 a I/72 s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za podmienky
dodržania stanoviska v liste SSC Miletičova 19, Bratislava č.: SSC/6674/2018/2320/1155 zo dňa
16.1.2018. Pred realizáciou prác stavebník predloží správcovi ciest I. triedy každý priečny rez
pretláčania. Začiatok prác stavebník oznámi min. 3 dni vopred.
Stanovisko číslo SSC/6674/2018/2320/1155 zo dňa 16.1.2018:
Na základe Vašej žiadosti a predloženej doplňujúcej žiadosti k uvedenej stavbe Vám dávame z
hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest I. triedy so zreteľom na
platnú sústavu STN nasledovné stanovisko:
K uvedenej stavbe sme sa vyjadrili stanoviskom v liste č. SSC/6648l2017/34971 zo dňa 22.11.2017.
K bodu č. 1 uvedeného stanoviska projektant v žiadosti uvádza, že žiadne iné katastrálne mapy v
správe katastra Brezna nemajú. Napriek tomu návrh trasy bude realizovaný s ohľadom na existujúci
obchvat mesta Brezno. Križovanie cesty l/66 bude realizovaná v mieste, kde komunikácia obchvatu
začína. Miesto bolo určené na základe miestneho šetrenia. K bodu č. 2, bude dodržaná podmienka
SSC, že trasa nesmie byť vedená v pozemkoch ciest I/66 a I/72 a ani nebude zasahovať do objektov a
zariadení týchto ciest. K bodu č. 3, kde nebude možné dodržať podmienku č. 2 bude prizvaný
zástupca SSC IVSC Banská Bystrica na prerokovanie možných riešení.
K predloženej doplňujúcej žiadosti máme nasledovné stanovisko:
1. Na základe stanoviska projektanta, ktorý vysvetľuje použitie katastrálnych máp v intraviláne mesta
Brezno a návrh trasy v križovatke ciest I/66 pri obchvate mesta Brezno v bode č. 1 a v bode č. 2, kde
bude dodržaná podmienka vedenia optickej trasy bez zásahu do telesa ciest I/66 a I/72 a jej objektov
a zariadení (prípadné prerokovanie zásahu do týchto ciest - bod č. 3), ako správca dotknutých ciest s
plánovanou stavbou „Banská Bystrica - Brezno, RFO elektronická komunikačná sieť“ nemáme
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námietky.
2. V dokumentácii pre územné rozhodnutie je potrebné podľa nášho stanoviska prepracovať
technickú správu v celom rozsahu. Z dôvodu náročnosti prepracovania výkresovej časti, táto ostane v
pôvodnom spracovaní s podmienkou, že zakreslený návrh optickej trasy bude chápaný ako vedenie
trasy optickej siete mimo pozemky ciest I/66 a I/72 (v súlade s upravenou technickou správou).
3. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná do odvodňovacieho systému ciest. Odvedenie
povrchových vôd musí byť funkčne počas celej doby realizácie.
4. Pred zakrytím montážnych jám stavebník vyzve zástupcu správcu ciest (SSC IVSC Banská
Bystrica) za účelom kontroly prevedených prác a hĺbky uloženia chráničky.
5. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky na cestách I/66 a I/72
a k znečisťovaniu ich povrchu, značenia a zariadenia.
6. Stavebník zároveň požiada príslušný cestný správny orgán o určenie dopravného značenia v
zmysle zákona 8/2009 Zb. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v
súlade so znením zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení
neskorších predpisov § 8 ods. 1 o zvláštnom užívaní cesty I. triedy a § 11 na výnimku z ochranného
pásma cesty o ktoré požiada stavebník. K vydaniu týchto povolení správca ciest I/66 a I/72 dáva
súhlasné stanovisko.
S vydaním územného rozhodnutia stavby „RFO Banská Bystrica - Brezno" v zmysle doplnenej
žiadosti projektanta súhlasíme s podmienkou, aby naše súčasné požiadavky a požiadavky stanovené
našou organizáciou v stanovisku č. SSC/6648/2017/34971 (viď. príloha) boli uvedené v
podmienkach územného rozhodnutia, zapracované v dokumentácii na stavebné povolenie a
rešpektované pri realizácii stavby.
Požiadavky uvedené v stanovisku číslo SSC/6648/2017/34971 zo dňa 22.11.2017 je potrebné
zapracovať do dokumentácie pre stavebné povolenie a rešpektovať pri realizácii stavby:
1. Upozorňujeme, spracovateľa PD na použitie zlých – starých mapových podkladov v území pri
vstupe do mesta Brezno. V predmetnom území je vybudovaný nový cestný komunikačný systém
v rámci obchvatu mesta Brezno. Žiadame v PD opraviť. Zároveň žiadame doložiť zreteľnú prehľadnú
situáciu celej trasy s čitateľným vyznačením dotknutej cestnej siete. Predložená situácia je
nečitateľná.
2. Trasa elektronickej komunikačnej siete nesmie byť vedená v pozemku ciest I/66, I/72 a zasahovať
do objektov a zariadení týchto ciest.
3. Trasu optického kábla žiadame umiestniť mimo cestný pozemok ciest I. triedy, t.j. 0,60 m za pätou
násypu, resp. hranou výkopu. V prípade, ak takéto situovanie kábla nie je z dôvodu stiesnených
pomerov možné, žiadame umiestnenie kábla podrobne prerokovať so správcom dotknutých ciest
a jeho zásah do pozemku ciest zdokumentovať vykreslením priečnych rezov, a patričným
zakótovaním.
4. Križovanie ciest I/66 a I/72 žiadame realizovať kolmo na os cesty riadeným podvrtom –
pretláčaním chráničky, ktorá bude uložená v hĺbke min. 1,20 m od nivelety cesta po hornú hranu
chráničky a min. 0,70 m pod dnom vyčistenej cestnej priekopy. Štartovacie a cieľové jamy budú
umiestnené mimo pozemok týchto ciest, pričom ich výkopom nesmie byť narušená stabilita pozemku
ciest. Dĺžka chráničky musí presahovať min. 0,5 m steny montážnych jám.
5. Žiadame, aby stavebník v trase vedenia elektronickej komunikačnej siete rešpektoval plánované
stavby iných investorov.
6. Vlastník (správca) optického pripojenia si nebude voči správcovi dotknutých ciest uplatňovať
obmedzenie v ochrannom pásme optickej siete, ktoré by bránili výkonu údržby ciest bežnými
postupmi.
Upozorňujeme, že v prípade odsúhlasenia stavby SSC po zaslaní doplnenej PD je potrebné:
7. V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na
zvláštne užívanie cestných komunikácií I/66 a I/72.
8. Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie
v súlade so znením zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov § 8 ods. 1 o zvláštnom užívaní cesty I. triedy a § 11 na výnimku z ochranného
pásma cesty o ktoré požiada stavebník. K vydaniu týchto povolení správca ciest I/66 a I/72 dáva
súhlasné stanovisko.
9. Nakoľko cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, je potrebné Vami navrhnutú
stavbu odsúhlasiť aj s úradom dopravy VÚC BB samosprávneho kraja.
10. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi komunikáciami je potrebné
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odsúhlasiť s ich vlastníkmi.
Slovenská správa ciest ako rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, sa riadi zákonom č. 278/1993 o správe majetku štátu. V znení neskorších
predpisov. Z toho dôvodu bude potrebné v prípade uloženia optického kábla do pozemku ciest I./66
a I./72 (viď podmienka č. 3) požiadať našu organizáciu o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Stavebník po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady geometrický plán na zriadenie vecného
bremena na zrealizovanú stavbu a na jeho podklade i znalecký posudok na určenie všeobecnej
hodnoty vecného bremena znalcom z odboru stavebníctvo., odvetvie odhad nehnuteľností. Najneskôr
do kolaudácie stavby bude potrebné uzavrieť s našou organizáciou zmluvu o zriadení vecného
bremena v súlade s § 13a ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi SSC ako
povinným z vecného bremena a vlastníkom vedenia ako oprávneným z vecného bremena.
Po realizácii bude potrebné vykonať odborne spôsobilým geodetom geodetické zameranie uloženia
optického pripojenia do pozemku dotknutých ciest, na základe ktorého bude vykonaný zápis na liste
vlastníctva.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody 6, Bratislava, súhlas na vykonávanie
činnosti v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy číslo: 07654/2018/SŽDD/02655 zo dňa
11.01.2018.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR), ako orgán verejnej správy vo veciach dráh
podľa § 101 zákona číslo 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a
stavebnom konaní pre stavby v OPD, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na
dráhe a § 140a zákona číslo 50/19756 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva súhlas na vykonávanie činností
v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy v rámci stavby: „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická
trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“.
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie
určuje tieto podmienky:
1. Stavba v OPD a OD musí byť zabezpečená proti požiaru, musí byť vyhovené všetkým
bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
2. Stavba musí byť zaistená proti účinkom spôsobených prevádzkou dráhy (hluk otrasy). Stavebník
si nemôže ani v budúcnosti uplatňovať voči prevádzkovateľovi dráhy náhradu prípadných škôd
stavby, spôsobených účinkami obvyklej prevádzky železničnej trate.
3. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného
prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je
určené zákonom o odpadoch.
4. Podľa § 6 ds. 1 zákona o dráhach je stavebník pred začatím prác povinný si vyžiadať súhlas
prevádzkovateľa dráhy, ktorým sú ŽSR.
5. Pred začatím prác je stavebník povinný nechať si vytýčiť všetky podzemné siete v mieste stavby.
6. Tento súhlas platí dva roky odo dňa jeho vydania. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote
stavebník začne stavbu v OPD a OD uskutočňovať.
V zmysle § l40b ods. i/ stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní
podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následne konania
správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene
priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a OD.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská
Bystrica, vyjadrenie číslo CS SVP OZ BB 25/2017/4561 CZ 14978/2017-39210 zo dňa 11.12.2017.
Písomné stanovisko z ústneho pojednávania konaného dňa 2.10.2018 - za SVP š.p., SPHH Zvolen
súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pričom požadujeme dodržať podmienky s vyjadrenia č.:
CS SVP OZ BB 25/2017/4561 CZ 14978/2017-39210 zo dňa 11.12.2017.
vyjadrenie číslo CS SVP OZ BB 25/2017/4561 CZ 14978/2017-39210 zo dňa 11.12.2017
Dňa 6.10.2017 bola na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická
trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s., ktorú v septembri 2017 pre
investora Orange Slovensko a.s., Bratislava vypracovala spoločnosť Michlovský spol. s r.o, Piešťany
(Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, č. 5966*A2). K navrhovanej trase vedenia boli
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z našej strany vznesené pripomienky (list zn. CS SVP OZ BB 25/2017/395 CZ12486/2017-39210 zo
dňa 18.10.2017), ktoré boli do projektu stavby zapracované a dňa 29.11.2017 boli na náš podnik
doručené výkresy č. 02-05 s návrhom trasy vedenej mimo pobrežných pozemkov rieky Hron.
Predložená dokumentácia rieši vybudovanie komunikačného optického vedenia medzi okresnými
mestami Banská Bystrica a Brezno s pripojením sajtov (vysielačov na stožiaroch) umiestnených
v blízkosti jeho trasy. Projektovaná dĺžka navrhnutej trasy dosahuje 40 125,0 m, pričom káblové
vedenie má prechádzať cez k.ú. Banská Bystrica, Senica, Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín,
Medzibrod, Brusno, Ráztoka, Nemecká, Predajná, Podbrezová, Valaská a Brezno. Hlavným cieľom
je prepojenie verejnej komunikačnej siete zabezpečujúce prístup zákazníkov k ponuke
multifunkčných telekomunikačných služieb prostredníctvom vysokorýchlostného internetu. Pri
výstavbe optickej siete majú do káblovej ryhy uložené tri ochranné HOPE rúry bez kovových prvkov
s vonkajším priemerom 40,0 mm, do ktorých budú zaťahované optické káble. V zastavanom území
majú byť chránené pred mechanickým poškodením tehlovaním s uložením výstražnej fólie oranžovej
farby. Križovanie inžinierskych sietí a komunikácií má byť prevedené podvŕtaním alebo
mikrotunelovaním, resp. ručným výkopom. V extraviláne má byť káblové vedenie vo voľnom teréne
uložené s krytím min. 0,90 m, v intraviláne min. 0,65 m.
Po preštudovaní Vašej žiadosti a prepracovanej projektovej dokumentácie stavby zaujíma
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné stanovisko:
Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko trasa káblového
vedenia navrhovanej optickej siete má podľa Vodohospodárskej mapy SR v mierke 1 : 50 000
postupne križovať alebo viesť v súbehu s nasledovnými vodnými tokmi, ktoré ú v správe nášho
štátneho podniku (pokiaľ nie je uvedené inak):
- výkres č. 01: križovanie ochranných hrádzí a upraveného koryta vodohospodársky významného
vodného toku Selčiansky potok v r. km cca 0,450 pri priemyselnom parku B. Bystrica - Šalková
- výkres č. S1; križovanie pravostrannej chrannej hrádze a upraveného koryta vodohospodársky
významného vodného toku Hron v r. km cca 182,000 v Šalkovej
- výkres č. 04: križovanie koryta drobného vodného toku Škradno v r. km cca 0,080 pri Šalkovej
- výkres č. 06: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Dúbrava v r. km cca 0,600
na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 pod obcou Slovenská Ľupča
- výkres č. 08: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Istebník v r. km cca 0,150
na vtokovej strane premostenia železničnej trate pri Štátnej ceste I/66 pod obcou Slovenská Ľupča
- výkres č. S2-8: súbeh upraveným korytom drobného vodného toku Istebník na ľavej strane toku v
úseku r. km cca 0,150 -1,080 a následné prekrižovanie jeho koryta v r. km 1,080 v Slovenskej Ľupči
- výkres č. 10: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Ľupčica
v r. km cca 0,350 na vtokovej strane premostenia železničnej trate pri štátnej ceste I/66 v
Slovenskej Ľupči
- výkres č. 10: križovanie koryta drobného vodného toku Zámocký v r. km cca 0,060 na vtokovej
strane premostenia štátnej cesty I/66 pod obcou Slovenská Ľupča
- výkres č. 11: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Plniansky v r. km cca 0,220
na vtokovej strane premostenia Štátnej cesty I/66 pod obcou Slovenská Ľupča
- výkres č. 12: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 188,550 popod most štátnej cesty I/66 nad obcou Slovenská Ľupča
- výkres č. 15: križovanie upraveného koryta bezmenného drobného prítoku Hrona (v správe
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava) v r. km cca 0,320 na vtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66
v Dolnej Doline oproti obci Lučatín
- výkres č. 15: križovanie koryta bezmenného drobného prítoku Hrona v r. km cca 0,350 na
vtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 v Hornej Doline oproti obci Lučatín
- výkres č. 15: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 192,400 nad obcou Lučatín
- výkres č. 16: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 193,000 pri penzióne Grajciar
- výkres č. 18: ľavostranný súbeh a križovanie koryta drobného vodného toku Holička (v správe
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica) v r. km cca 0,100 oproti obci Medzibrod
- výkres č. 19: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 196,600 v úseku pod mostom Štátnej cesty I/66 nad obcou Medzibrod
- výkres č. 20: križovanie koryta drobného vodného toku Sopotnica (v správe Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica) v r. km cca 0,350 nad premostením štátnej cesty I/66 nad obcou Brusno
- výkres č. 21: križovanie koryta drobného vodného toku Hronov (v správe Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica) v r. km cca 0,270 pod štátnou cestou I/66 na okraji obce Brusno v časti Ondrej nad
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Hronom
- výkres č. 22: križovanie koryta drobného vodného toku Bukovec (v správe Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica) v r. km cca 0,050 na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 nad obcou Brusno
- výkres č. 23: križovanie koryta drobného vodného toku Ráztoka (v správe Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica) v r. km cca 0,130 na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 pod Pamätníkom SNP
Nemecká
- výkres č. 24: ľavostranný súbeh v úseku r. km 0,160~0,230 a križovanie koryta drobného vodného
toku Nemecká ( v správe Lesy SR, š.p. Banská Bystrica) v r. km cca 0,160 na výtokovej strane
premostenia štátnej cesty I/66 nad obcou Nemecká v časti Podskalie
- výkres č. 27: križovanie koryta drobného vodného toku Zámostie (v správe Lesy SR, š. p. Banská
Bystrica) v r. km cca 0,300 popod premostenie štátnej cesty I/66 nad obcou Dubová
- výkres č. 27: križovanie upraveného koryta bezmenného drobného prítoku Hrona v r. km cca
0,260 nad mostom štátnej cesty I/66 pod areálom družstva nad obcou Dubová
- výkres č. 28: križovanie koryta vodohospodársky významného vodného toku Jaseniansky v r. km
cca 1,200 nad premostením štátnej cesty I/66 pod obcou Predajná
- výkres č. 30: križovanie koryta bezmenného drobného prítoku Hrona v r. km cca 0,120 na
výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66
- výkres č. 31: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Veľký Gapeľ (v správe Lesy
SR, š.p. Banská Bystrica) v r. km cca 0,300 na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66
- výkres č. 32: križovanie koryta vodohospodársky významného vodného toku Vajskovský v r. km
cca 0,070 na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 v obci Lopej
- výkres č. 33: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Roklina (v správe Lesy SR,
š.p. Banská Bystrica) v r. km cca 0,150 na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 medzi
obcami Lopej a Podbrezová
- výkres č. 33: križovanie koryta drobného vodného toku Belohrad (v správe Lesy SR, š. p. Banská
Bystrica) v r. km cca 0,070 na výtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 medzi obcami Lopej
a Podbrezová
- výkres č. 34: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Brezový (v správe Lesy SR,
š.p. Banská Bystrica) v r. km cca 0,140 v obci Podbrezová - miestna časť Skalica
- výkres č. 37: križovanie zatrubneného úseku koryta drobného vodného toku Hnusné v r. km cca
0,260 v obci Podbrezová na začiatku Chalupkovej ulice
- výkres č. 38: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku
Bystrianka v r. km cca 0,070 nad premostením štátnej cesty I/66 v obci Podbrezová
- výkres č. 41: križovanie upraveného koryta drobného vodného toku Ždiarik (v správe Lesy SR,
š.p. Banská Bystrica) v r. km cca 0,040 na vtokovej strane premostenia štátnej cesty I/66 v obci
Valaská
- výkres č. 45: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 220,000 na začiatku mesta Brezno
- výkres č. 45: križovanie a súbeh s korytom drobného vodného toku Pytlová na ľavej strane
železničnej trate v spodnej okrajovej časti mesta Brezno po záhradkárskou osadou Čachovo
- výkres č. S5: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 220,700 na ulici L. Novomestského mesta Brezno
Križovanie vodných tokov je vzorovej časti ýkresovej časti dokumentácie „RFO Banská Bystrica Brezno, Vzorový priečny rez križovanie vodného toku“ navrhnuté bezvýkopovou technológiou
s uložením chráničky s priemerom 110,0 mm v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta toku.
V súvislosti s navrhovanou trasou uvádzame, že viaceré dotknuté úseky vodných tokov spadajú do
lokalít vybraných geografických oblasti v Pláne manažmentu povodňového rizika pre čiastkové
povodie rieky Hron. V súčasnom období sú na internetovej stránke http:/mpompr.svp.sk zverejnené
aktuálne mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia príslušných geografických
oblastí so zobrazením rozsahu záplavy pre návrhový prietok so strednou pravdepodobnosťou
výskytu, ktorý je v zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších
predpisov stanovený pre intravilány obcí a miest ako Q100. Pre zabezpečenie ochrany intravilánu
týchto obci a bezpečné prevedenie povodňových prietokov je v dotknutých úsekoch vodných tokov v
tomto pláne uvažované s vybudovaním protipovodňových opatrení, pričom navrhovaná optická trasa
koliduje s ich predpokladaným riešením v nasledovných úsekoch:
▪ výkres č. 01: križovanie ochranných hrádzí a upraveného koryta vodohospodársky významného
vodného toku Selčiansky potok v r. km cca 0,450 pri priemyselnom parku B. Bystrica - Šalková
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▪

▪
▪
▪

- navrhované vybudovanie pravostranného ochranného múrika s podzemnou tesniacou stenou v
rámci stavby „Banská Bystrica - Majer, ochrana intravilánu pred povodňami, rekonštrukcia“ a
dobudovanie ľavostrannej ochrannej hrádze pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany
priemyselného parku,
výkres č. 12: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 188,550 popod most štátnej cesty I/66 nad obcou Slovenská Ľupča - uvažované
vybudovanie ľavostrannej ochrannej hrádze naviazanej na teleso rýchlostnej cesty na výtokovej
strane mosta,
výkres č. 15: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 192,400 nad obcou Lučatín a výkres č. 16: v r. km cca 193,000 pri penzióne Grajciar
- uvažované vybudovanie pravostrannej ochrannej hrádze,
výkres č. 28: križovanie koryta vodohospodársky významného vodného toku Jaseniansky v r.
km cca 1,200 nad premostením štátnej cesty I/66 pod obcou Predajná - uvažované vybudovanie
korytovej úpravy toku v dotknutom úseku,
výkres č. S5: križovanie upraveného koryta vodohospodársky významného vodného toku Hron
v r. km cca 220,700 na ulici L. Novomestského mesta Brezno – uvažované vybudovanie
ľavostranného ochranného múru.

S umiestnením a realizáciou stavby „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie je z pohľadu záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za
splnenia a dodržania nasledovných podmienok:
- Nakoľko navrhovaná optická trasa je vedená aj v rámci lokalít s navrhovaným vybudovaním
protipovodňovej ochrany dotknutých obcí, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné
preloženie, resp. prebudovanie káblového vedenia v týchto úsekoch v požadovanom termíne
a na vlastné náklady v prípade, že uložené káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s
technickým riešením realizovanej protipovodňovej ochrany.
- Križovanie a súbeh káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle
STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“.
- Križovanie vodných tokov žiadame prednostne riešiť nadzemným vedením umiestneným na telese
cestných mostov – v oceľovej chráničke prichytenej na výtokovú stranu mosta tak, aby
nezasahovala do prietočného profilu vodného toku, t.j. nad úrovňou spodnej hrany mostovky.
- Križovanie Selčianskeho potoka žiadame riešiť výhradne nadzemným križovaním po telese
cestného mosta prístupovej komunikácie do priemyselného parku B. Bystrica - Šalková. V prípade,
že stavebné vyhotovenie nadzemného križovania s vodným tokom v mieste cestného mosta bude
kolidovať s technickým riešením realizovaných protipovodňových opatrení, zabezpečí
prevádzkovateľ komunikačnej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom
termíne na svoje vlastné náklady. Vzhľadom na uvedené investorovi stavby odporúčame, aby boli
v tomto úseku vedenia v dostatočnej vzdialenosti od pobrežných pozemkov osadené manipulačné
káblové šachty s ponechaním rezervy káblového vedenia pre možnosť prebudovania káblového
vedenia pri jeho križovaní s korytom a ochrannými hrádzami Selčianskeho potoka.
- V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého
môže v zmysle § 49 zákona NR SR č. 364/2004 Z .z. o vodách v znení neskorších predpisov
správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami
sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m a pri
drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, resp. vzdušnej
päty ochrannej hrádze.
- Pri súbehu káblového vedenia s vodnými tokmi žiadame optické káble uložiť vo vzdialenosti min.
6,0 m od brehovej čiary vodného toku, resp. 10,0 m od vzdušnej päty jeho ochrannej hrádze.
- V prípade, že nebude možné zrealizovať nadzemné križovanie tokov po mostných telesách,
žiadame ich križovanie vykonať bezvýkopovou technológiou popod ich koryto. Pri drobných
vodných tokoch v prípade, že nebude možné využitie bezvýkopovej technológie, je možné
zrealizovať križovanie aj prekopaním koryta vodného toku. V rámci koryta vodných tokov musia
byť chráničky uložené s krytím min. 1,2 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však
prípadného nánosu), resp. pod základovou škárou ochrannej hrádze toku. Ohrádzované vodné
toky je možné križovať výhradne použitím bezvýkopovej technológie s tým, že nedôjde k zásahu
do telesa ochrannej hrádze vodného toku!
- Križovanie a súbeh káblového vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak,
aby SVP š. p., OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch
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v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného
pásma podzemných vedení inžinierskych sieti a ich objektov. Optické káble je preto potrebné pod
dnom koryta vodných tokov a v rámci pobrežných pozemkov (t. z. do vzdialenosti 5,0 m, resp.
10,0 m od ich brehovej čiary s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti) uložiť do
chráničiek dimenzovaných na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby
správca vodných tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších
obmedzení.
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby montážne jamy pre realizáciu riadeného pretlaku boli
vybudované mimo pobrežných pozemkov vodného toku (t.z. 5,0 m, resp. 10,0 m od ich brehovej
čiary, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze) tak, aby bolo možné uloženie káblov chráničky
dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci pobrežných pozemkov. Ak to stiesnené
podmienky neumožňujú, žiadame ochranu káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov
zabezpečiť dostatočnou únosnosťou nadložia, t.j. dostatočným krytím káblového vedenia.
Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie bude možné zasypať až po kontrole
splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia
horného Hrona Banská Bystrica. O uložení podzemného vedenia pod korytami vodných tokov
musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za
nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a
orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody,
ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby toku
v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom jeho koryta.
Dno koryta jednotlivých vodných tokov v mieste ich križovania káblovým vedením je potrebné po
uložení chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom
križovania v celej šírke dna koryta príslušného vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí
plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade, že sa v
mieste križovanie jedná o úsek vodného toku s vybudovanou korytovou úpravou, t.z. s
vybudovaným opevnením dna a svahov koryta toku.
V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a
priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. V prípade
nutnosti výrubu stromov je toto potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č.
364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
Po ukončení prác žiadame všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného
stavu.
Podzemné vedenie križujúce alebo uložené v súbehu s vodnými tokmi je potrebné pri jednotlivých
vodných tokoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom:
„POZOR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete
zabezpečí ich okamžitú obnovu.
Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých
vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta
vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu
použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita
povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne
ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo
k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k
začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom
do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ
Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica (Mgr. Radovan Sámel, mobil:
0910 890 717 - okres BB, resp. Ing. Juraj Schön, mobil: 0903 601 835 - okres BR).
Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy
skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu
trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek), ktorý bude križovaný káblovým vedením,
ako aj uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v
súbehu s vodným tokom a v mieste nadzemných križovaní tokov.
Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho štátneho
podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľnosti k príslušnej parcele v
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zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š. p.
OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku
jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom
na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.
- Pri križovaniach, kde náš štátny podnik ako správca dotyčných vodných tokov nie je vlastníkom
pozemkov pod ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do
doby kolaudácie stavby zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia
križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán
skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní
kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
- Prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania
údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich križovania
vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.
- V prípade, že križovanie jednotlivých vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito
požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového
vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do
prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na
majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š. p. OZ
Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako
i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov.
Vyššie uvedené podmienky žiadame v plnom rozsahu uviesť aj v podmienkach územného
rozhodnutia na predmetnú stavbu.
Záverom Vás upozorňujeme, že trasa optickej siete má križovať viaceré vodné toky, ktorých
správcom je štátny podnik Lesy SR. So žiadosťou o vyjadrenie k realizácii navrhovanej stavby je
preto potrebné obrátiť sa aj na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, ako aj na Hydromeliorácie, š.p.
Bratislava, ktorý zabezpečuje správu bezmenného drobného prítoku Hrona v Dolnej Doline oproti
obci Lučatín (výkres č. 15).
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, Slovenská Ľupča,
vyjadrenie číslo 30942/2018 zo dňa 12.07.2018, Na základe identifikácie križovania optického kábla
na stav registra E-KN a C-KN bolo zistené, že stavbou budú dotknuté nasledovné parcely v správe
Lesov SR, OZ Slovenská Ľupča: parcela KN-C č. 3448 lesný pozemok, parcela KN-C č. 3457 lesný
pozemok.
Z grafickej identifikácie je zrejmé, že trasa optického kábla smerujúce z Banskej Bystrica do Brezna
bude mať v obci Podbrezová odbočku na stožiar umiestnený na kopci Brezová. Trasa opt. kábla je
vedená v páse elektrovodu č. E 248, ktorý je umiestnený kolmo na svah medi ochrannými porastami
č. 267 a 268 LC Štátne lesy Predajná.
OZ Slovenská Ľupča súhlasí s vedením trasy optického kábla v trase elektrovodu E248 za
podmienok:
- žiadateľ na základe tohto stanoviska požiada OÚ BR PLO o udelenie výnimky z § 31 zákona č.
326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a noviel,
- žiadateľ po realizácii prác vyhotoví porealizačný geometrický plán a tento predloží na OZ
Slovenská Ľupča, pri vyhotovení dodržať podmienky uvedené v technickej správe, pričom GP musí
spĺňať podmienky zápisu v číselnej a grafickej evidencii katastra nehnuteľností,
- pred kolaudáciou stavby (rozhodnutí o užívaní stavby) v zmysle uvedeného porealizačného
geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté realizáciou
stavby.
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, vyjadrenie číslo 3920-3/120/2018 zo dňa
02.08.2018
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že
navrhovaná trasa optickej siete stavby ,,RFO Banská Bystrica - Brezno,
optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.“ v k.ú. Lučatín bude
križovať kanál (evid. č. 5301 031 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1965 o celkovej dĺžke 0,430 km v
rámci stavby „OP Lučatín“.
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 5 000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála a
navrhovanej trasy optickej siete. Identifikáciu kanála v teréne Vám na základe objednávky zabezpečí
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zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice, kontaktná osoba Ing. Havetta, č.t.
0903 997 983 alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971.
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie optického kábla s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami
STN 73 6961 ,,Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami
a vedeniami“ z r.1983,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanála zástupcov
Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice, kontaktná osoba Ing. Havetta, č.t. 0903 997
983 alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971,
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0
m pod skutočnú niveletu dna kanála,
- miesto križovania optického kábla s kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami - počas realizácie
stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála - k ukončeniu prác pri
križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do
stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania - v prípade poškodenia majetku štátu odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie š.p., právo hospodárenia, ich uvedenie do
pôvodného stavu na náklady investora.
Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla s
odvodňovacím kanálom a situácie so zákresom križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom
žiadame predložiť na odsúhlasenie.
Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s
odvodňovacím kanálom.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd.
Oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 2, Zvolen, záväzné stanovisko číslo
14621/2018/ÚVHR/33407 z 09.05.2018,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie
Oblastného hygienika Zvolen (ďalej len „MDV SR“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) k územnému konaniu telekomunikačnej líniovej
stavby ,,RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“, súhlasí s návrhom účastníka Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava s návrhom telekomunikačnej líniovej stavby „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická
trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“, navrhovanej v katastrálnom
území Banská Bystrica, Senica, Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno, Ráztoka,
Nemecká, Predajná, Podbrezová, Valaská, Brezno v okresoch Banská Bystrica a Brezno.
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova
8, Bratislava, stanovisko číslo 23314/2018/O230-5 zo dňa 08.06.2018,
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou nemáme námietky k vydaniu súhlasu na realizáciu
stavby v OPD a súhlasíme so stavbou za týchto podmienok:
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo
vyjadreniach zložiek ŽSR (OSM Zvolen, OR Zvolen a jeho Sekcií – viď. príloha).
- v blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe sekcie OZT a sekcie EE. Vyjadrenia
správcov sietí žiadame rešpektovať.
- stavebník v OD a v OPD zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác
v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 ( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.) a Z9.
Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v
podmienkach ŽSR (dohodu spracováva OR Zvolen Ing. Backová, tf. 045/229 5003). Akákoľvek
neoprávnená činnosť v priechodom priereze, alebo výskyt dopravných prostriedkov, stavebných
mechanizmov, či osôb bez oprávnenia, je zakázané.
2. Spracovateľ – spol. MICHLOVSKÝ s r. o., v nákresoch priečnych rezov (po oprave nákresov)
udáva hĺbku 2,1 m oceľovej chráničky. Táto vzdialenosť je dostačujúca a spĺňa predpis pre
železničný spodok ŽSR TS4, ktorý v bode 376 definuje, že minimálna vzdialenosť vrchnej časti
chráničky od najnižšej polohy (okraja) pláne železničného spodku je 1,50 m (resp. minimálne
2,10 m od hornej plochy podvalu), pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť z
týchto dvoch podmienok. Avšak žiadame aby sa hĺbka pretlaku križovania popod trať vykonala
minimálne v hĺbke 2,5 m od hornej plochy podvalu! Aby sa zamedzilo porušeniu ŽSR TS4,
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nakoľko spracovateľ sa nevedel zaručiť za odbornú spôsobilosť firmy, ktorá bude samotný úkon
vykonávať. Pri križovaní budú PE trubky uložené do oceľovej chráničky a nie do HDPE
chráničky, alebo môže byť použitá aj kombinácia oceľovej a HDPE chráničky.
3. Spracovateľ – firma MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., v zastúpení pánom Ing. Geleta Peter, ktorý bol
osobne, mailom, ale aj telefonicky oboznámený a poučený o zákaze stavby, alebo činnosti v OD
(okrem pretlaku popod trať – križovanie trate). A preto manipulačná jama pri pretlaku nebude
zasahovať do OD a jej okraj bude vzdialený minimálne 2 metre od OD.
4. Stavebník písomne oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD na ŽSR OR Zvolen, SMSÚ
ŽTS TO Zvolen - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
5. Stavba bude umiestnená aj na pozemkoch v správe ŽSR, preto žiadame záber pozemkov
Majetkovo - právne vysporiadať so ŽSR - Oblastnou správou majetku Zvolen. Pri realizácii
stavby v OPD je potrebné zabezpečiť dozor za OSM Zvolen (Matúš Tokár ŽI Brezno, t. č. 0911
820 557, email: tokar.matus @zsr.sk).
6. Stavebník minimálne dva týždne pred začatím stavby požiada o odborný technický dozor formou
písomnej objednávky na oblastnom riaditeľstve, sekcii ŽTS, ul. Štefánikova č. 2, 960 02 Zvolen
(Ing. Kováčik – vedúci SMSÚ tf. 048 229 6530). Kvôli výskytu inžinierskych sietí v správe
sekcie OZT a sekcie EE (rešpektovať ochranné pásmo trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy) si
stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR
Zvolen, SOZT a SEE. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť
vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení. Pri realizácii pretláčania popod trať
musia byť všetky zakryté časti prevzaté zástupcom ŽSR ešte pred zasypaním a potvrdené
zápisom v stavebnom denníku. Po skončení prác upraviť terén do pôvodného stavu.
7. 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
- nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka
8. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať
mimo pozemku ZSR.
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadne 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. Stavebník a ani investor si nebudú nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych
účinkov dráhy na stavbu.
Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDaV SR Bratislava, sekcia ŽDD, odbor DSÚ
(Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom
pásme dráhy.
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 2,
Zvolen, vyjadrenie číslo 343/2018-SŽTS zo dňa 03.05.2018,
Na základe našich pripomienok nám bola doručená opravená časť PD, ku ktorej dávame nasledovné
stanovisko:
•
Pripomienka v bode č. 2 bola akceptovaná, trasa súbehu v žkm 28,718 - 30,800 bola
odsunutá až za hranicu nášho pozemku na okraj poľa.
•
Pripomienka v bode č. 3 bola akceptovaná, priečny rez bol prepracovaný v zmysle našich
požiadaviek.
•
Pripomienka v bode č. 4 bola taktiež akceptovaná, križovanie z km 30,840 bolo odsunuté
•
do km 30,950. Križovanie v km 7,983 v Brezne sa nebude realizovať. Trasa od km 7,590 je
riešená v samostatnom projekte „FTTH Brezno“.
S opravenou dokumentáciou súhlasíme, ostatné body, dané vo vyjadrení č.2/2018-SŽTS zo dňa
21.02.2018 ostávajú v platnosti.
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 2, Zvolen, vyjadrenie číslo 24/2018 S OZT zo dňa
19.1.2018,
V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú technické zariadenia pre dopravnú cestu v
našej správe.
Pri jej realizácii dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami zab. zar. ŽSR (viď. inf. zak.
v priloženej JŽM z PD), ktoré sú chránené zákonom 513/2009 Z.z. (§ 3, 4, 5 a 6.
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Príloha č. l2a bod g).
Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle
STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu.
O vytýčenie na základe objednávky požiadajte ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby
káblovej techniky Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kont. 0903 640693, 0902 950493 email: kuka.jozef@zsr.sk, medved.peter@zsr.sk. Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastná správa majetku Zvolen, sekcia správy,
odd. prevádzkovo-technické, M. R. Štefánika 2, Zvolen, vyjadrenie číslo 55/2018/OSM ZV zo dňa
19.02.2018,
k Vašej žiadosti č. 2/2018-SŽTS/5 zo dňa 12.01.2018 o vyjadrenie sa k priloženej projektovej
dokumentácii plánovanej stavby ,,RFO B. Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej komunikačnej
siete Orange Slovensko a. s.“ Oblastná sprava majetku Zvolen vydáva nasledovné stanovisko:
• podľa situačných schém záujmová oblasť nezasahuje do častí pozemkov a pozemkových časti na
ktorých sa nachádzajú objekty alebo sú vedené inžinierske siete v správe OSM ŽB Zvolen.
• Kontakt na správcu: Matúš Tokár správca ŽI Brezno, Železničná č. 2 Brezno, č. t.: 0911 820 557,
email.: tokar.matus@zrs.sk
• Pri realizácii plánovanej stavby požadujeme zabezpečiť za OSM Zvolen dozor stavby nakoľko sa
plánuje realizovať v ochrannom pásme dráhy.
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia elektrotechniky
a energetiky, M. R. Štefánika 2, Zvolen, vyjadrenie číslo 17-2/2018 SEE OR ZV zo dňa
22.01.2018,
SEE OR Zvolen podľa uvedenej požiadavky a podľa priložených podkladov dáva vyjadrenie
k stavbe: „RFO B. Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej komunikačnej siete Orange Slovensko
a. s.“, pre žiadateľa MICHLOVSKY spol. s. r. o. , za účelom poskytovania multifunkčných
elektronických komunikačných služieb - nasledovne:
1. Križovanie optickej trasy káblového vedenia s dráhou bude na viacerých miestach, na trati
Banská Bystrica - Brezno. Naše záujmy môžu byť niekde dotknuté, nakoľko sa tam
nachádzajú aj naše káblové vedenia v zemi.
2. Pri križovaní v žkm 23,441 (už mimo ŽST Banská Bystrica), v žkm 28,718 (za žel. zast.
Slovenská Ľupča - Príboj), v 7,389 (pred ŽST Brezno) nebudú záujmy SEE OR Zvolen
nijako dotknuté.
3. Pri križovaní v žkm 39,990 (medzi vykládkou a st. II. v ŽST Medzibrod, nebudú naše záujmy
obmedzené, nakoľko sa tu nachádza len vzdušné vedenie na stĺpoch.
4. Hoci podtunelovanie má byť realizované tak, že štartovacia a cieľová jama budú mimo
prevádzkový priestor dráhy a plastové HDPE rúry majú byť v zemi minimálne 1500 mm,
dôjde ku križovaniu s našimi podzemnými vedeniami. Požadujeme vytýčenie našich káblov:
- v žkm 30,858 (medzi stožiarom vonkajšieho osvetlenia s st. I, v ŽST Slovenská Ľupča)
- v žkm 7,983 (pri sociálnej budove RD v ŽST - Brezno, po oboch stranách koľaje je
vonkajšie osvetlenie a na strane od Hrona hlavný prívod od stanice) a to na náklady stavby.
Kontaktný zamestnanec je p. Ján Budáč, č.t. – 0902 950 498.
5. K realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a pri križovaniach s dráhou nemáme iných
pripomienok a požiadaviek.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Rázusova 18, Brezno, stanovisko číslo
ORHZ-BR1-488-001/2017 z 31.10.2017: s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez
pripomienok.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne, ODI, Mostárenská 13, Brezno, vyjadrenie
číslo ORPZ-BR-ODI1-7-158/2017 zo dňa 18.10.2017: súhlasné stanovisko za dodržania podmienok
ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonom na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009
Z.z.. Pred realizáciou stavby je potrebné predložiť projekt prenosného dopravného značenia.
Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených
všeobecných podmienok pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný
verejný záujem.
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Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, Brezno,
stanovisko číslo OU-BR-OKR-2017/001047-44 zo dňa 10.10.2017 a stanovisko číslo OU-BR-OKR2018/000877-12 zo dňa 01.10.2018:
- s predloženou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,,RFO
Banská Bystrica - Brezno optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej
siete Orange
Slovensko a. s“ z hľadiska civilnej ochrany súhlasí bez pripomienok.
Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Gen. M. R.
Štefánika 40, Brezno, vyjadrenie č. OU-BR-OCDPK-2017/007745-002 zo dňa 14.11.2017 a
Písomné stanovisko z ústneho pojednávania konaného dňa 02.10.2018:
Dodržať podmienky z vyjadrenia OU-BR-OCDPK-2017/007745-002 zo dňa 14.11.2017. Dotyk
s cestami III/2379 a 2391. Pred realizáciou požiadať v dotknutých úsekoch o ZU, CU, DDZ
s podrobnými nákresmi úsekov po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení BBRSC a OR PZ ODI
Brezno. Práce oznámiť min. mailom 3 dni pred realizáciou.
Stanovisko číslo OU-BR-OCDPK-2017/007745-002 zo dňa 14.11.2017:
S umiestnením stavby súhlasíme za dodržania zákona č. 135/1961 Zb. a dodržania nasledovných
podmienok:
1. Požiadať o vyjadrenia dotknuté obce a tiež vlastníka a správcu ciest, v ktorých dotyku sa stavba
uskutoční.
2. Nie je možné križovanie cesty III/2379 a III/2391 prekopaním.
3. V prípade poklesu vozovky z dôvodu pretláčania, je žiadateľ povinný vykonať nápravu krytiny do
úrovne vozovky.
4. V prípadoch, kde z priestorových dôvodov alebo záseku podvrtávacieho zariadenia nie je možné
realizovať pretláčanie je nutné prizvať na obhliadku vedúceho strediska Banská Bystrica a okolie - p.
Berčík a Brezno - p. Bubelíny. Vzápätí požiadať o zvláštne užívanie na jednotlivú rozkopávku OÚ
BR OCDPK s doložením situácie a písomného súhlasu správcu komunikácie, že nie je iné riešenie
ako prekopanie komunikácie.
5. Korugované chráničky viesť v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a pod dnom cestnej
priekopy min. 0,9 m.
6. Chráničky prekryť výstražnou fóliou oranžovej farby.
7. Štartovacie a montážne jamy zriadiť mimo cestný pozemok t.j., za priekopu vo vzdialenosti min.
0,6 m. Chránička bude vyvedená k štartovacej a montážnej jame.
8. Technologické vozidlá stavby nesmú obmedzovať premávku na ceste III/2396, v prípade
obmedzenia premávky je potrebné požiadať povoľujúci cestný správny orgán, ktorým je Okresný
úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie komunikácie a
čiastočnú uzávierku, s určením dočasného dopravného značenia, po predchádzajúcom súhlase
okresného dopravného inšpektorátu Brezno.
9. K žiadostiam o zvláštne užívanie komunikácie a čiastočnú uzávierku doložiť vyjadrenia od
BBRSC týkajúce sa cesty III. triedy.
10. Pred realizáciou je potrebné požiadať Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií (ďalej len OÚ BR OCDPK) o výnimku z činnosti v ochrannom pásme, nakoľko sa jedná
o umiestnenie stavby v ochrannom pásme cesty III. triedy.
11. Stĺpiky na distribučné boxy (MSAN) nesmú vytvárať pri dotknutých pozemných komunikáciách
pevné prekážky.
12. Počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie použitého materiálu a výkopovej
zeminy na pozemných komunikáciách, cestnom pozemku a v jeho blízkosti.
13. Práce na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti nesmú byť realizované v čase výkonu
zimnej údržby cesty, t.j. od 1.11. do 15.4., príslušného kalendárneho roku.
14. Pri uskutočňovaní prác nesmie dôjsť k znečisteniu na pozemných komunikáciách. Prípadné
znečistenie je potrebné bez meškania odstrániť.
15. Pri zabezpečovaní prác pri užívaní pozemnej komunikácie musia byť rešpektované všetky
ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
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16. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie
cesty III/2379 a III/2391 s navrhovanou stavbou ,,RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“, podľa predloženej dokumentácie.
Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si
vyhradzuje právo v časti územného konania uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany
pozemných komunikácií t.j., cesty III. triedy.
17. Po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične
preberacím protokolom odovzdať zodpovednému zástupcovi správcu komunikácie BBRSC a.s.,
Banská Bystrica.
18. Ťarchy spojené s užívaním cestných pozemkov počas výstavby znáša v plnej miere investor.
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, Brezno,
kladné vyjadrenie s pripomienkami č. OU - BR - OSŽP 2017/007844-002 Ev. č. 313/vyj/2017 zo dňa
10.11.2017:
▪
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných
prác využiť pri stavbe na zásypy na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy,
nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 – výkopová
zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť
na skládke odpadov „Sekológ“ prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy na
povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa využije udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s/
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
▪
v prípade vzniku odpadov stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón a pod
katalógovým číslom 17 01 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 v prípade
možnosti využiť pri stavbe ako stavebný materiál, nadbytočné množstvo odovzdať prednostne do
zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich
prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku
okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa
ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ“ prevádzkovateľa
Sekológ s.r.o., Brezno.
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, Brezno,
kladné vyjadrenie s pripomienkami č. OU - BR – OSZP-2017/008035-002 Ev. č. vyj./244/2017 zo
dňa 13.11.2017:
V uvedenom úseku bude optická trasa križovať korytá vodohospodársky významných vodných tokov
Jasenský potok, Bystrianka, rieka Hron a niekoľko bezmenných drobných vodných tokov.
Investor je povinný dodržať nasledovné podmienky:
1/ Uskutočnenie prác súvisiacich s realizáciou stavby v korytách a na pobrežných pozemkoch
vodohospodársky významných vodných tokov Jasenský potok, Bystrianka, rieka Hron a niekoľkých
bezmenných drobných vodných tokov podľa predloženej projektovej dokumentácie, podlieha
vydaniu súhlasu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27, ods.1, písm. a/, zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách, o ktorý je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy, pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „RFO Banská
Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“.
Ak stavebná povolenie vydávané nebude, o súhlas je potrebne požiadať pred vydaním územného
rozhodnutia.
K žiadosti je povinný doložiť:
• vyjadrenia správcu vodohospodársky významných vodných tokov Jasenský potok, Bystrianka,
rieka Hron (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Partizánska cesta 69, 976
98 Banská Bystrica) a dotknutých drobných vodných tokov (Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča,
Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča) k realizácii stavby podľa PS v korytách a na
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pobrežných pozemkoch dotknutých vodných tokov.
Úkon - vyjadrenie nie je v zmysle § 28, ods. 3, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej
správy vydávané podľa tohto zákona.
Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa. § 28, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa považuje
za záväzné stanovisko dotknutého orgánu (v zmysle § 73, ods. 17, zákona č. 364/2004 Z.z. a § 140 b,
zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z.z.)
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Nám. M. R. Štefánika 40, Brezno, vyjadrenie
číslo OU-BRPLO-2017/007924-2 zo dňa 23.10.2017:
OÚ Brezno, PLO súhlasí s projektovou dokumentáciou ku stavbe za dodržania nasledovných
podmienok:
- investor stavby pred vydaním stavebného povolenia požiada tunajší úrad o vydanie rozhodnutia
o dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, resp. stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel podľa § 18 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v platnom znení, ak doba záberu vrátane vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu
neprevýši dobu jedného roka.
Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno, stanovisko číslo MsÚ-2017/2347-265
41565/2016 zo dňa 08.12.2017,
Mesto Brezno v zmysle § 1, ods. 1 a2 a § 4, ods. 1 a 3, písm. d) aj) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
k akcii „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“ vydáva nasledovné stanovisko:
Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.12.2001 a to
schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu
mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II. s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších
doplnkov sa predmetný zámer nachádza, v k.ú. Brezno (extravilán) v neurbanizovanom sektore I.
Lúčky, v súbehu s existujúcimi komunikáciami.
Predložené situácie trasovania sme posúdili, a k návrhu uvádzame že zámer nie je v rozpore s
platným UPN mesta Brezno, a nekoliduje s investičnými zámermi mesta.
Príslušný odbor mesta Brezno si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanoviska pokiaľ by sa
schválili nové zmeny a doplnky územného plánu resp., by nadobudol platnosť nový územný plán
mesta Brezno.
Toto nenahrádza iné povolenia podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na ich vykonanie.
Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča, stanovisko číslo 1057/2017 zo dňa
14.11.2017,
Obec Slovenská Ľupča s predloženým zadaním stavby „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ súhlasí za podmienky:
zmeniť trasu vetvy k sajtu 0438BB na 45 b.j. bytovke v Slov. Ľupči na parc. č. 220, 216/1 podľa
zakreslenej snímky, ktorú k stanovisku prikladáme Zmenu je potrebné zapracovať do projektovej
dokumentácie pre územné aj stavebné povolenie.
Spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné konanie žiadame predložiť na vyjadrenie.
Obec Lučatín, vyjadrenie č.j. 673/2017 zo dňa 18.10.2017,
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie obce k „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ nemáme žiadne námietky.
Obec Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 1, Medzibrod, vyjadrenie značky OCU 348/17 zo dňa
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10.10.2017,
Obec Medzibrod, v zastúpení starostu Ing. Pavla Svetlíka nemá pripomienky k predloženému
zadaniu stavby „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej
siete Orange Slovensko a.s.“.
Obec Brusno, Ondrejská 360/1, Brusno, vyjadrenie číslo 104/2018 zo dňa 07.02.2018,
Obec Brusno vydáva súhlasné stanovisko k predloženému zadaniu stavby „RFO Banská Bystrica Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“, ktorú
vypracovala spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany, autorizovaný inžinier
Ing. Ľuboš Petrovič pre investora Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava.
Dňa 10.09.2018 bola nahliadnuť do spisového materiálu: Obec Brusno, Ondrejská 360/1, Brusno,
ktorá uviedla, že písomné stanovisko zašle poštou.
Dňa 21.9.2018 stavebný úrad obdržal písomné stanovisko pod číslom 456/2018 zo dňa 14.09.2018,
Na základe oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania od navrhovateľa Orange Slovensko a.s., so sídlom v Bratislave
pre stavbu „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“ má tieto pripomienky:
1. Trváme na tom, aby trasa výkopu pre uloženie telekomunikačných vedení kopírovala hranice
jestvujúcich pozemkov, aby sa výkopom neznehodnotilo následné využitie pozemkov.
2. Trasa výkopu križuje elektrickú prípojku osvetlenia prechodu pre chodcov na ceste SSC I/66.
Križovanie je na parcele KN-C 2066, tesne pod autobusovou zastávkou v katastri obce
Brusno. Snímku s označením miesta križovania prikladáme k stanovisku. Pred začatím
výkopových prác dodávateľ prác požiada o vyznačenie miesta križovania.
Obec Ráztoka, Raztoka 124, 976 97 Nemecká, vyjadrenie značky 35/2018 S-103/2017 zo dňa
29.01.2018,
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 04.10.2017 k vyjadreniu sa Obce Ráztoka k textovej a výkresovej
časti stavby: „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“ Obec Ráztoka voči uvedenej predloženému zadaniu stavby nemá námietky.
Obec Nemecká, Hronská 37, Nemecká, vyjadrenie číslo OcÚ-S2017/00502 1859/2017 z 30.
októbra 2017,
Obec Nemecká, príslušný stavebný úrad podľa zákona číslo 50/1976 Zb., o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vám dáva nasledovné
vyjadrenie: proti uskutočneniu pripravovanej stavby: „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ pre zabezpečenie pripojenia dvoch
okresných miest banská Bystrica a Brezno, s pripojením satelitov (vysielačov na stožiaroch) optickej
trasy (tzv. derivačné prípojky), čím sa umožní prístup zákazníkov k ponuke multifunkčných
telekomunikačných služieb vo vysoko-rýchlostnom internete vedenom v optickom kábli,
miesto stavby: k.ú. Banská Bystrica, Senica, Šalková, Slovenská Ľupča, Lučatín, Medzibrod, Brusno,
Ráztoka, Nemecká, Predajná, Podbrezová, Valaská, Brezno, nemá námietky za dodržania
podmienok stanovených v zadaní stavby: „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“, pre investora stavby Orange Slovensko
a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku č. 67, Predajná, vyjadrenie číslo 611/2017 zo dňa 26.1.2018,
Obec Predajná starostka obce k predloženému zadaniu stavby: „RFO Banská Bystrica - Brezno,
optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ dáva nasledovné
vyjadrenie: Obec Predajná s predloženým zámerom súhlasí za podmienky dodržania právnych
predpisov.
Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, Podbrezová, vyjadrenie značky 6965/2017 zo dňa
13.11.2017,
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Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, Podbrezová ako príslušný stavebný úrad podľa zákona č.
50/1976 Zb. (stavebného zákona) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov súhlasí so zadaním stavby vo verejnom záujme na stavebnú akciu: „RFO Banská Bystrica
- Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“.
Upozorňujeme žiadateľa na zabezpečenie stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií
v zmysle osobitných predpisov. Pri príprave územného konania žiadame spolupracovať s obcou
z dôvodu spresnenia trasovania pripravovanej stavebnej akcie „Aglomerácia Podbrezová – splašková
kanalizácia“ a na realizáciu digitálnych optických sietí TComu, ktoré sa v súčasnosti realizujú
v miestnej časti Lopej.
Obec Valaská, Nám. 1. mája 460/8 Valaská, stanovisko značky 407/2018 zo dňa 26.02.2018,
Obec Valaská – starostka obce ako príslušný správny orgán podľa § 13 zák. č. 481/91 Zb., v zmysle
§4 ods. 3 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva
záväzné stanovisko k zadaniu stavby pre líniovú stavbu: „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická
trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ pre žiadateľa
„MICHLOVSKÝ, s.r.o. IČO: 36230537, IČ DPH: SK 2020169723 zastúpeného Ing. Petrom
Geletom, Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica.
Obec Valaská zastúpená starostom obce Ing. Jurajom Uhrínom súhlasí so zadaním stavby pre líniovú
stavbu „RFO Banská Bystrica - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“ pre žiadateľa „MICHLOVSKÝ, s.r.o. IČO: 36230537, IČ DPH: SK
2020169723 zastúpeného Ing. Petrom Geletom, Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica podľa
priloženej technickej správy a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaných inžinierom
Ing. Ľubošom Petrovičom, autorizovaným stavebným inžinierom č.o.: 5966*A2.
Súhlas sa vydáva za nasledovných podmienok:
začiatok a koniec prác bude oznámený na OcÚ Valaská,
počas prác budú dodržané všetky citované STN,
počas prác budú dodržané vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí,
v prípade križovania miestnej komunikácie Tatranská ulica prizvať správcu komunikácie, ktorým
je obec Valaská,
po ukončení prác bude narušený terén uvedený do pôvodného stavu.
Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk, vyjadrení dotknutých orgánov vlastníkov a
správcov sietí a zariadení verejného dopravného, technického vybavenia územia, v plnom
rozsahu dodržať:
StVS a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, vyjadrenie číslo 4739/2018-122003 4836/2018102.2-005 zo dňa 15.06.2018,
Stavba nerieši výstavbu verejného vodovodu ani verejnej kanalizácie a z tohto dôvodu sa naša
spoločnosť k predmetnej stavbe nevyjadruje. K predloženému návrhu nemáme pripomienky
Upozorňujeme na povinnosť dodržania nasledovných podmienok:
Nakoľko v záujmovom území sa môže nachádzať verejný vodovod, verejná kanalizácia,
infraštruktúra v majetku StVS a.s., ktorú prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, žiadame, aby z hľadiska ochrany existujúcej
infraštruktúry a technických podmienok prevádzania plánovaných prác sa vyjadrila StVPS a.s.
StVPS a.s., je oprávnená vyjadrovať sa k existencii podzemných vedení, vodovod, kanalizácia a ich
vyznačenie do technickej dokumentácie. StVPS a.s., určuje spôsob napojenia na verejný vodovod,
bilančný prísľub na dodávku vody, rovnako odsúhlasuje napojenie na verejnú kanalizáciu, určuje
množstvo a kvalitu (druh) odpadových vôd, odvádzaných do verejnej kanalizácie ako Prevádzkovateľ
verejnej kanalizácie.
V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii. V rámci vami pripravovaných prác a možného styku s existujúcimi
vodohospodárskymi sieťami a objektmi požadujeme toto pásmo ochrany rešpektovať.
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StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, vyjadrenie číslo 4398/2018/ZC1142-353 zo
dňa 09.04.2018 vyjadrenie pre územné konanie:
K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:
V záujmovom území navrhovanej trasy optickej siete sa nachádzajú inžinierske siete v správe StVPS,
a.s. Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
(informatívne vyznačené v priložených situáciách).
Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica ( StVPS, a.s.):
•
Pred realizáciou výkopových prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie
podzemných vedení v správe StVPS a. s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej
spoločnosti a spísať protokol o vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti.
Vytýčenie vodovodu B. Bystrica – mesto zabezpečí p. Jablonský, č. t. 0905 984580, vytýčenie
vodovodu B. Bystrica – okolie zabezpečí p. I. Krnáč, č. t. 0907 805 798, vytýčenie kanalizácie
B. Bystrica - mesto a okolie zabezpečí p. Ing. Kostiviar, č. t. 0908 929877, vytýčenie verejného
vodovodu v okrese Brezno zabezpečí p. Bc. Pavol Molčan, č. t. 0918 891 297, vytýčenie
kanalizácie v okrese Brezno zabezpečí p. Ing. Gregorčok, č. t. 0907 834 081.
Obchodno - technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS a.s. Závod 01
Banská Bystrica, Partizánska cesta 78, Banská Bystrica a Sekurisova 4, Brezno (objednávka na
vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti).
•
Pri realizácii stavebného zámeru žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zák. č.442/2002 Z.z:
- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácií nad priemer 500 mm
Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:
- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne ( STN 75 6101)
V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. je
zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k
verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
b) vysádzať trvalé porasty
c) umiestňovať skládky
d) vykonávať terénne úpravy
•
Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť
všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.
Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný
výkop.
•
Pri výkopových, prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného /
kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí p. Jablonský,
p. I. Krnáč, Ing.Kostiviar, Bc. Molčan, Ing. Gregorčok).
O neporušenosti zariadení v správe StVPS a.s., Závod 01, Banská Bystrica požadujeme spísať
protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.
Jedná sa hlavne o úseky – súbeh s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti, ktoré boli
vyznačené v situáciách pri vyjadrení č. 2752/2018/ZC743-213 zo dňa 27.03.2018.
Do podmienok územného konania požadujeme uviesť nasledovné:
➢ V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavebného zámeru dôjde k poškodeniu zariadení
vodovodného a kanalizačného potrubia vo vlastníctve StVS a. s., vzniknuté poškodenia odstráni
prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
➢ V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie a prevádzkou vodovodného a kanalizačného potrubia dôjde k
poškodeniu predmetného stavebného zámeru, ktorý bude uložený v ochrannom pásme
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inžinierskych sieti v správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník stavebného
zámeru voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadne poškodenie optickej siete v záujmovom
území.
V územnom konaní požadujeme predložiť:
 Vyjadrenie StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica č. 4398/2018/ZC1142-353 zo dňa
09.04.2018 k stavebnému zámeru.
Po kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:
1. Porealizačné vyjadrenie StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany
existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.
S vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa verejnej
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“ v záujmovom území súhlasíme za
podmienky dodržania vyššie uvedených pripomienok a podmienok.
Stredoslovenská distribúcia a.s., Pri Rajčianke 8, Žilina, vyjadrenie značky 4600038349 zo dňa
30.10.2017,
K Vašej požiadavke zo dna 09.10.2017 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:
1. V predmetnej lokalite katastra Banská Bystrica ( podľa PD) sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN
vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia,
podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22 kV
od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú
stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1meter). Pri realizácii výkopových
prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať
postup prác na stredisku Údržby Banská Bystrica
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať
zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích
osôb.
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0815/2017/Ba zo dňa
4.11.2017,
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: VTL plynovod DN / VTL prípojky (max. PN - 2,5
MPa), Technologické objekty (armatúr uzly – TU, Stanice katódovej ochrany – SKAO, Regulačné
stanice plynu – RS, STL prípojka, Elektrické prípojky NN.
Súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNE PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, as., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
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- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel. č. +42l 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením
plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby
a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských
zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 /1,0 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D 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,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekcia (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona
o energetike sankciu vo výške 300,- E až 150 000,- E,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä
** STN 386405, TPP 702 01, TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 700 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 ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný v miestach, kde dôjde ku križovaniu navrhovaného optického prepojenia s PZ
previesť ich uloženie do betónovej tvárnicovej chráničky, alebo korýtka, tak ako ich predpisujú
technické normy TPP 906 01, STN 73 6005 a STN 73 3050. V týchto miestach pred zásypom
navrhovaného optického prepojenia požadujeme prizvať zástupcu prevádzkovateľa prepravnej siete
(ďalej len PDS) na kontrolu dodržania podmienok realizácie prác.
- ďalej stavebník je povinný pri výkone prác v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo
plynárenského zariadenia riadiť sa ustanoveniami TPP 701 03 a za podmienok určených PDS,
ktorého súčasťou je povolenie podľa bodu 4.6.2. TPP 701 03:
• Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu treba nevyhnutne
prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí podmienky, vydá písomné
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povolenie.
na všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosti ako 3 m od osi plynovodu resp. menšej
ako 10 m je možné vykonávať len na základe povolenia na prácu od PDS, ktorý v povolení
určí podmienky, Na tieto práce sa musí vypracovať technologický, resp. pracovný postup s
harmonogramom prác podľa ktorých sa budú práce vykonávať.
• Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PDS.
V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia je nevyhnutné vykonať
nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený PDS,
UPOZORNENIE:
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú menu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 18.03.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak
Dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto
stanoviska
vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých
bolo toto stanovisko vydané.
•

Energotel a.s., Miletičova 7, Bratislava, vyjadrenie značky RT/2017/1128 zo dňa 02.11.2017.
Stavba „RFO Banská Bystrica – Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete
Orange Slovensko a.s.“, zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská
energetika, a.s., Žilina a Energotel. a.s., Bratislava. Pred zahájením zemných prác požiadajte o ich
vytýčenie.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekomunikačných služieb,
Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica, vyjadrenie zo dňa 12.10.2017 – bez pripomienok.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,
Banská Bystrica, vyjadrenie zn. ASMdpS-1-2048/2017 zo dňa 18.10.2017: súhlasí s vyššie
uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie s nasledovnými
podmienkami:
- stavbou nezasahovať do objektov mostných telies v obciach,
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom stavby
postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e/ zákona č. 135/1961 Zb., a § 10 ods. 6 písm. b/ vyhlášky
FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení pri realizácii danej
stavby oznámiť: na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dicvd@mil.sk
- zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie MO SR,
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske vojenskej správy.
Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, Banská
Bystrica, vyjadrenie číslo BB-1765/2018 zo dňa 10.07.2018: V záujmovom území sa nachádzajú
PTZ Orange Slovensko a.s.
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava. Existujúce PTZ
sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky
rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri
vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o
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elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných
súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke,
optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a
prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizácia
prekládky PTZ Orange sa vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so
spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v
ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko as., 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, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný
vykonať všetky objektívne 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 objednávateľ 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 uloženia 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. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m
(v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ,
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
• aby odkryté časti PTZ bolí riadne zabezpečene' 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 každá poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 f 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 nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Ďalšie
podmienky budú stanovená pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko,
a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o
existencii PTZ.
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, vyjadrenie číslo 6611812830 zo dňa 07.05.2018,
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:
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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 žiadosti, 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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti:
Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722,
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení
podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení
verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
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. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
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. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 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 polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu,
že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa
na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, vyjadrenie číslo vyjad/034_2018 zo dňa
19.07.2018,
Podľa Vami zaslaných podkladov nedôjde do styku s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami
spoločnosti BBX s.r.o.
Pri realizácii stavby predmetnej stavby určujeme nasledovné podmienky:
1. BBX s.r.o., týmto zároveň žiada od staviteľa, v zmysle § 67d zákona, za účelom koordinácie a
spoločného umiestňovania stavieb za nediskriminačných podmienok, nasledujúce informácie:
- miesto a druh stavby v elektronickej podobe,
- časti fyzickej infraštruktúry, ktoré sú predmetom alebo súčasťou stavby a to najmä voľný
priestor v podvrtoch, pretlakoch a káblovodoch,
- odhadovaný dátum začatia stavby a jej trvanie,
- kontaktné údaje osoby oprávnenej na koordinovanie stavby v rozsahu meno, priezvisko,
adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.
Kontaktná osoba pre účely koordinácie za BBX s. r. o., je Mgr. Miroslav Očenáš, Na Karlove 25,
974 01 Banská Bystrica, telefón: 0908 201 404, email: oko@bbxnet.sk.
Ak staviteľ neposkytne pre BBX s.r.o. informácie v lehote zákonom stanovenej t.j. dva týždne, je
BBX s.r.o. oprávnená predložiť úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
návrh na riešenie sporu.
Tento údaj rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu riešenia sporu. Ak
je to potrebné na rozhodnutie, úrad si vyžiada záväzné stanovisko dotknutých orgánov a v takomto
prípade preruší konanie až do dňa doručenie záväzného stanoviska.
Slovenská elektronizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava, vyjadrenie číslo
PS/2018/008189 zo dňa 30.05.2018,
Prevádzková správa Stred (ďalej len PS Stred) k navrhovanej trase optického kábla nemá
pripomienky po splnení nasledovných podmienok:
• uloženie optického kábla požadujeme riešiť technológiou pretlaku popod príjazdovú
komunikáciu SEPS do ESt Medzibrod,
• upozorňujeme na existenciu káblov, ktoré je potrebné pred samotnou realizáciou zamerať,
resp. vytýčiť,
• požadujeme zaslať situáciu/alebo časť (križovanie našej komunikácie) trasy s väčším
rozlíšením/mierkou,
• požadujeme po zakopaní vyznačiť miesto začiatku a konca križovania trasy kábla,
• pri samotnej realizácii časti uloženia kábla, resp. realizácie pretlaku vyzvať zamestnancov
SEPS (Ing. Kabáč a pán Cuper) na konkrétne určenie, resp. odsúhlasenie miesta a
parametrov pretlaku,
• v prípade poškodenia/znečistenia komunikácie, bude zo strany SEPS požadovaná
náhrada/oprava komunikácie do pôvodného stavu,
• po samotnej realizácii uloženia kábla, žiadame uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena
na základe geodetického zamerania skutkového stavu a znaleckého posudku na zriadenie
odplatného vecného bremena, ktorých vyhotovenie zabezpečí investor.
BENESTRA s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica, vyjadrenie č. 495/2018 zo dňa 9.7.2018 - na
liste č. 2 dôjde ku styku, vyjadrenie č. 496/2018 zo dňa 9.7.2018 – na listoch 1,3 – 4,6 nedôjde ku
styku. S vydaním ÚR-SP súhlasíme za nasledovných podmienok:
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•
•

U predmetnej stavby dôjde do styku so sieťou BENESTRA, podľa výkresu ev. č. 495/2018.
Pred zahájením stavby objednať u spoločnosti TTA, Ďurečka, 0907840751 vytýčenie siete
v teréne.
• V ochrannom pásme káblov 1 m na obe strany vykonávať ručný výkop.
• V prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu.
• Pred zásypom prizvať zástupcu spoločnosti BENESTRA na obhliadku, či káble nie sú
obnažené.
• Zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad
káblami.
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, vyjadrenie
značky 216180920 zo dňa 10.7.2018,
S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite
stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.
ENSTRA a.s., Daxnerova 9, Žilina, vyjadrenie značky 75/12072018 zo dňa 12.07.2018,
S uvedenou stavbou súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:
1. V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú VN a NN zemné káblové vedenia, NN rozvodné
skrine, trafostanica a spínacia stanica v majetku ENSTRA a.s.. V prílohe vyjadrenia posielam
situačný výkres s orientačne zakreslenými trasami vedení ENSTRA, a.s..
2. Žiadame dodržať súbehy a križovania v zmysle STN 73 6005.
3. Pred začatím prác žiadame vytýčiť siete ENSTRA, a. s., za účasti pracovníka ENSTRA, a. s.,
(Šugár 0907 878 495)
4. Pri zásahu do ochranného pásma, žiadame aby bol pred zásypom prizvaný pracovník
ENSTRA a. s., o obhliadke sa spraví záznam do stavebného denníka. (Šugár 0907 378 495)
5. V prípade činností v blízkosti VN vedení je potrebné vpísať B príkaz. (Šugár 0907 878 495)
6. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme vedení ENSTRA a. s., min.
10 pracovných dní pred zahájením prác. (Šugár 0907 878 495)
7. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavenisko za účelom kontroly činností v ochrannom
pásme.
8. Výkopy v blízkosti zemných vedení ENSTRA a. s., realizovať výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Kollárova č. 8, Trnava,
vyjadrenie číslo 330-2018/1-7876 zo dňa 10.7.2018,
Na základe Vašej žiadostí o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
(NASES) dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany
existujúcich sietí (podľa ust. zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení
napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.). Zároveň
musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby
musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom ), prípadne splnomocneným
Zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v
správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenie a vyznačenie polohy
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existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan
Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy
telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú
odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na
telefónne číslo +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť
na telefónnom čísle +421 232 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a
zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania
zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho
vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené
s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia
realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný
vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok
odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.
OTNS a.s., Vajnorská 137, Bratislava, vyjadrenie číslo 4466/2018 zo dňa 12.07.2018,
V záujmovom území stavby „RFO BB Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej
siete Orange Slovensko a.s.“, sa podzemné siete spoločnosti SWAN a.s., nenachádzajú. S vydaním
územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
ENERGO – AQUA a.s. Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín, stanovisko číslo EQ/2018/064 zo
dňa 23.7.2018,
K projektovej dokumentácii nemáme žiadne pripomienky.
Požadujeme:
• aby investor/stavebník: pred zahájením zemných prác vytýčil podzemné vedenie VN kábla
a drenážneho systému v dotknutom území, vo vlastníctve ENERGO – AQUA a.s.,
• aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma VN kábla a drenážneho systému, normy
a predpisy,
• zemné práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme VN ako aj v jeho blízkosti vykonávať
ručne za prítomnosti Ing. Radoslava Pašku (+421 905 258 807),
• v prípade porušenia, poškodenia VN kábla alebo drenážneho systému náklady na opravu
a ušlý zisk spoločnosti ENERGO – AQUA a.s., hradí investor / stavebník.
• aby bol zabezpečený prístup pri oprave a údržbe VN kábla spoločnosti ENERGO – AQUA
a.s.,
• 7 dní vopred ohlásiť zemné práce v dotknutom území,
• zaslať fotodokumentáciou z realizácie.
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O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 09.07.2018,
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o..
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.
Súhlasy vlastníkov pozemkov s použitím pozemkov pre územné konanie stavby: „RFO Banská
Bystrica – Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s.“:
Mesto Banská Bystrica - ESM, ČSA 26, písomné vyjadrenie PS ESM 140479/18-21286/18
125358/18 – 207/18, zo dňa 21.08.2018 - súhlas so záberom časti citovaných pozemkov o výmere
6000 m2 podľa grafickej prílohy, ktorá je súčasťou tohto súhlasu a to za účelom vstupu na pozemky
a umiestnenia optickej prípojky verejnej telekomunikačnej siete v rámci uvedenej stavby pri dodržaní
nasledovných podmienok:
• Pri realizácii je potrebné rešpektovať všetky dotknuté IS v súbehu, resp. križovaní, pri
dodržaní ich odstupových vzdialeností, resp. krytia na predmetných pozemkoch.
• Pri výkone prác žiadame dodržať všetky povinnosti držiteľa povolenie v zmysle § 66 zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o elektronických komunikáciách) a § 58 ods. 2, § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.,
stavebného zákona.
• Po ukončení stavby žiadame predložiť kópiu návrhu na vykonanie záznamu vecného
bremena do katastra nehnuteľností a to 15 dní odo dňa doručenia návrhu na Okresný úrad
katastrálny odbor a zároveň zaslanie porealizačného geometrického plánu so záberom
predmetných pozemkov vo vlastníctve mesta.
Požiadavky a námietky uplatnené v konaní účastníkmi konania:
V stanovenej lehote podali účastníci konania nasledovné námietky a pripomienky k umiestneniu
stavby:
Dňa 1.10.2018 bol do spisu nahliadnuť účastník konania: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35,
Podbrezová, ktorý sa k predmetnej stavbe písomne vyjadril – Príloha č. 1 k úradnému záznamu zo
dňa 1.10.2018:
Pri nahliadnutí do spisového materiálu dávame nasledovné stanovisko:
1) K predloženej trase nemáme námietky a požadujeme ako účastník konania pred realizáciou prác
na predmetnej stavbe v k .ú. Podbrezová vyzvať zástupcu ŽP a. s., za účelom odovzdania
nehnuteľností, na ktorých sa predmetná stavba bude realizovať a vytýčenia inž. sietí vo
vlastníctve ŽP a. s., na náklady investora stavby (kontakt: Ing. Lendácky, č. t. 0903248507,
048/6455601). Uvedená podmienka sa týka listov č. 34 až 39 podľa DUR z 09/2017.
2) V zmysle § 66 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách žiadame v lehote 15 dní pred
začatím prác uzatvoriť so Železiarňami Podbrezová a. s., dohodu o náhrade za obmedzenie
užívania nehnuteľnosti.
3) Po ukončení prác vyzvať zástupcu ŽP a. s., na prevzatie nehnuteľností uvedených do pôvodného
stavu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Stavebný úrad o požiadavkách a námietkach účastníkov konania - Železiarne Podbrezová a.s.,
Kolkáreň 35, Podbrezová zo dňa 1.10.2018 rozhodol nasledovne:
- k bodu 1) - vyhovuje sa
Požiadavku označenú ako bod 1) rešpektovať tak, ako je určené v bode č. 4 a 5 podmienok tohto
rozhodnutia - časť „Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
a zo STN“.
- k bodu 2) - vyhovuje sa
Požiadavku označenú ako bod 2) rešpektovať tak, ako je určené v bode č. 7 podmienok tohto
rozhodnutia - „Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo
STN“.
- k bodu č. 3) - vyhovuje sa
Požiadavku označenú ako bod 3) rešpektovať tak ako je určené v bode č. 6 podmienok tohto
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rozhodnutia - „Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo
STN“.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických
komunikačných sietí stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, podal na mesto Banská Bystrica návrh na vydanie územného rozhodnutia vyššie
uvedenej stavby.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy,
podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon) určil
ako stavebný úrad, oprávnený konať a vydať rozhodnutie o umiestnení vyššie uvedenej stavby mesto
Banská Bystrica, primátor mesta.
Stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona a vzhľadom na to, že predložené podklady a
stanoviská nestačili na riadne posúdenie navrhovanej stavby, vyzval navrhovateľa, aby návrh doplnil
dokladmi nevyhnutnými pre spoľahlivé posúdenie dôsledkov navrhovanej stavby v území a súčasne
konanie prerušil. Chýbajúce doklady navrhovateľ dopĺňal priebežne.
Po doplnení dokladov stavebný úrad doručením písomného oznámenia dotknutým orgánom a
vyvesením verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona na úradnej tabuli a na
elektronickej úradnej tabuli oznámil známym a neznámym účastníkom konania začatie územného
konania a súčasne nariadil na prejednanie návrhu ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň
02.10.2018.
Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona mohli svoje námietky a pripomienky k
návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Dotknuté orgány v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona mohli oznámiť svoje
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci
konania.
V konaní v stanovenej lehote podali dňa 1.10.2018 účastníci konania Železiarne Podbrezová a.s.,
Kolkáreň 35, Podbrezová, nasledovné námietky a pripomienky:
Pri nahliadnutí do spisového materiálu dávame nasledovné stanovisko:
1) K predloženej trase nemáme námietky a požadujeme ako účastník konania pred realizáciou prác
na predmetnej stavbe v k .ú. Podbrezová vyzvať zástupcu ŽP a. s., za účelom odovzdania
nehnuteľností, na ktorých sa predmetná stavba bude realizovať a vytýčenia inž. sietí vo vlastníctve ŽP
a. s., na náklady investora stavby (kontakt: Ing. Lendácky, č.t. 0903248507, 048/6455601). Uvedená
podmienka sa týka listov č. 34 až 39 podľa DUR z 09/2017.
2) V zmysle § 66 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách žiadame v lehote 15 dní pred
začatím prác uzatvoriť so Železiarňami Podbrezová a. s., dohodu o náhrade za obmedzenie užívania
nehnuteľnosti.
3) Po ukončení prác vyzvať zástupcu ŽP a. s., na prevzatie nehnuteľností uvedených do pôvodného
stavu.
Pri posudzovaní a vyhodnotení pripomienok a námietok účastníka konania stavebný úrad postupoval
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nasledovne:
Rozhodnutie o podaných námietkach a pripomienkach:
- stavebný úrad námietkam a pripomienkam označeným ako bod 1, 2, 3 účastníka konania Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová vyhovel.
Stavebný úrad zaviazal navrhovateľa požiadavku účastníka konania Železiarne Podbrezová a.s.,
Kolkáreň 35, Podbrezová označenú ako bod 1) rešpektovať tak ako je určené v bode č. 4, 5
podmienok tohto rozhodnutia - „Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek
na výstavbu a zo STN“. Požiadavku označenú ako bod 2) rešpektovať tak ako je určené v bode č. 7
podmienok tohto rozhodnutia - „Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek
na výstavbu a zo STN“ a požiadavku označenú ako bod 3) rešpektovať tak, ako je uvedené v bode č.
6 podmienok tohto rozhodnutia - „Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek
na výstavbu a zo STN“.
Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii a správcov verejných
inžinierskych sietí boli zosúladené a zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Podľa § 66 zákona 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
viaznúcimi 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.
Oprávnenia podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pri
zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými právami podľa § 139 ods. 1 písm. c)
stavebného zákona. Vzhľadom na to, v konaní o umiestnení takejto stavby, súhlasy vlastníkov
pozemkov cez ktoré bude prechádzať verejná telekomunikačná sieť sa nevyžadujú.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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Na základe uvedených skutočností a vykonaného územného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako
je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v platnom znení, správny poplatok vo výške 100,00.– € mestu Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa
podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle
zákona č. 162/2015 Z.z. – Správny súdny poriadok.

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, musí byť toto
rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, 15 – ty deň tejto
lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Toto rozhodnutie je súčasne
zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej
stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk.

…......................................................................
Vyvesené na úradnej tabuli
deň, pečiatka, podpis
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Poslať:
1. GEMI s.r.o., Cesta k nemocnici č. 47, 974 01 Banská Bystrica
2. Orange Slovensko a.s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
3. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
4. Negotiators s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
5. MsÚ Banská Bystrica, OVZ – ZP – TU!
6. MsÚ Banská Bystrica, OPA- RA – TU!
7. MsÚ Banská Bystrica, ESM – TU!
8. MsÚ Banská Bystrica, PS – UMK – TU!
9. MsÚ Banská Bystrica, OVZ – DS – TU!
10. MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
11. Mesto Brezno, Architekt mesta, Námestie gen. M. R .Štefánika 1, 977 01 Brezno
12. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23,
974 01 Banská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
14. Okresný úrad B. Bystrica, odb. star. o ŽP– ŠVS, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
15. Okresný úrad B. Bystrica, odb. star. o ŽP– OPaK, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
16. Okresný úrad B. Bystrica, odb. star. o ŽP– OH, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
17. Okresný úrad B. Bystrica, odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
18. Okresný úrad B. Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
19. Okresný úrad B. Bystrica, odb. krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
20. KR HaZZ, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
21. OR HaZZ, Rázusova 18, 977 01 Brezno
22. Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici, ODI, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
23. Okresné riaditeľstvo PZ v Brezne, ODI, Mostárenská 13, 977 01 Brezno
24. MV SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, ul. 9. mája 1, 974 01 Banská
Bystrica
25. Okresný úrad Brezno, odb. krízového riadenia, Nám. gen. M. R. Štefánika 40. 977 01 Brezno
26. Okresný úrad Brezno, odb. CD a PK, Nám. gen. M. R. Štefánika 40. 977 01 Brezno
27. Okresný úrad Brezno, odb. star. o ŽP– OH, Nám. gen. M. R. Štefánika 40. 977 01 Brezno
28. Okresný úrad Brezno, odb. star. o ŽP– ŠVS, Nám. gen. M. R. Štefánika 40. 977 01 Brezno
29. Okresný úrad Brezno, Pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. M. R. Štefánika 40. 977 01 Brezno
30. MO SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
31. BBRSC a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
32. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
33. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica
34. SPP – distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
35. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
36. Energotel a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina
37. Min. dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odb. dráhový stavebný úrad,
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
38. Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
39. Obec Lučatín, 976 61 Lučatín 40
40. Obec Medzibrod, Nám. hrdinov SNP 1, 976 96 Medzibrod
41. Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
42. Obec Ráztoka 124, 976 97 Nemecká
43. Obec Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká
44. Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná
45. Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
46. Obec Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
47. FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
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48. ŽSR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 81361 Bratislava
49. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
50. ŽSR, OR Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02
Zvolen
51. ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen, sekcia správy, odd. prevádzkovo - technické, M. R.
Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
52. ŽSR, OR Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
53. Min. dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika
Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
54. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
55. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
56. StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
57. StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
58. ENSTRA a.s., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina
59. Michlovský s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
60. Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
61. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
62. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
63. BENESTRA s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
64. ENERO – AQUA a.s., Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín 4
65. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
66. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
67. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
68. účastníci konania - verejnou vyhláškou
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