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Č. 869/a2020/STU/141-004                           V Poltári, 25.08.2020 
 
 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

              Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E  
 

 

Navrhovateľ: Spoločnosť MA-NET TEAM, s. r. o., sídlom Poltár – Školská 755/20, (IČO: 

43914365), v zastúpení Barnabášom Šimonom,  podal dňa 03.07.2020 na Mestskom úrade v Poltári 

návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Transportná optická sieť MA-

NET _ PT-MAL-HR“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, 

Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište. Dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení 

líniovej stavby. 

 

Účastníci konania: MA-NET TEAM, s. r. o., sídlom Poltár – Školská 755/20 (navrhovateľ) + 

vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka 

územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. l a 2 stavebného zákona. 
 
 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky oznámením zo dňa 

30.04.2020 pod č. OU-BB-OVBP-2020/015493-002 určil ako stavebný úrad oprávnene konať 

a rozhodovať pre stavbu „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“, v katastrálnych 

územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Bystrička, Ozdín, Málinec, Uhorské, Hradište stavebný úrad mesta 

Poltár. 

 
 Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona stavebného zákona 
prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom 
ustanoveným v § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, 
podľa § 3 vyhl.č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej 
len „vykonávacia vyhláška“), zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil 
námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov územného konania podľa § 46 a § 
47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol 
takto: 

 
Líniová stavba „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“ v katastrálnych územiach 
Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište 

 
sa podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vykonávacej vyhlášky 

 
povoľuje umiestniť: 

 
Popis stavby: Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši vonkajšie telekomunikačné rozvody 

navrhnutie chrbticovej optickej trasy,za účelom vybudovania funkčne prepojenej sústavy prenosových 

systémov elektronickej komunikačnej siete a prípravu pre siete Novej Generácie tzv. NG siete. Rieši aj 

prepojenie jednotlivo riešených  objektov v meste a okolitých obciach a vybudovanie účastníckych 

vedení spájajúce koncový bod siete s rozvádzačom alebo zemnými šachtami  rovnocenným 

zariadením v pevnej verejnej sieti. Rozvody optických káblov budú umiestnené do zeme  technológiou 

zemného ryhovania pásovým ryhovačom do hĺbky 90cm v extraviláne a 60 cm v intraviláne obci 

výkopovou technológiou. Do chráničky HDPE hr. 32mm a následne budú všetky časti pozemkov 
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navrátené do pôvodného stavu zhutnením na náklady investora. Prevažná časť prác bude realizovaná 

bezvýkopovou technológiou – pluhovaním chráničky a riadením pretláčaním – mikrotunelovanie.  

  Miesto stavby: k. ú. Poltár, k. ú. Zelené, k. ú. Rovňany, k .ú. Ozdín, k. ú. Bystrička, k. ú 

Málinec, k. ú. Uhorské, k. ú. Hradište. V navrhovanej trase sa vyskytne križovanie s inžinierskymi 

sieťami, ktoré v intraviláne obcí bude realizované prevažne v trávnatom poraste výkopovou 

technológiou, popod chodníky pretláčaním a popod komunikácie mikrotunelovaním. 

Členenie stavby na prevádzkové súbory, ktoré tvoria ucelené stavebné objekty 

SO – 01  Hlavné podzemné vedenie optickej siete – CHRBTICOVÁ ČASŤ  PT-ROV-ML 
PS 01 – navrhovaná trasa optickej siete  Poltár zemná šachta ZS01 – zemná šachta Rovňany ZS06 

PS 02 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06 - Bystrička ZS09 

PS 03 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Bystrička ZS09 – zemná šachta ZS10 

PS 04 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta  ZS10 -  zemná šachta Málinec ZS12 pripojenie 

siete v KD Málinec 

SO–02 VEDĽAJŠIE VEDENIA  

PS 05 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta ZS10- zemná šachta Ozdín ZS13  

PS 06 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06-Uhorské POP D KD Uhorské 

PS 07 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Uhorské ZS14-ZS15 Hradište 

PS 08 – navrhovaná trasa optickej siete Rovňany bod pripojenia - KD Rovňany  

 

SO – 01  Hlavné podzemné vedenie optickej siete – CHRBTICOVÁ ČASŤ  PT-ROV-ML 

PS 01 – navrhovaná trasa optickej siete  Poltár zemná šachta ZS01 – zemná šachta Rovňany ZS06 
Začiatok hlavného podzemného vedenia optických káblov bude na parcele CKN 1727/37 k.ú. Poltár, 

kde má spoločnosť umiestnenú podzemnú šachtu (v PD označená ako ZS01), podzemné vedenie bude  

umiestené na parcele CKN 1727/35 , 1726/1, 1725/1,1721/1 k.ú. Poltár v trávnatom páse. Následne 

bude križovať cestu II.tr  595 mikrotunelovaním a vyústi na parcelu EKN 1546/2 a CKN 2561/1. 

Križovanie cestnej komunikácie – KK01 bude riešené riadeným mikrotunelovaním pod 

cestným telesom. Na parcele CKN 2561/1 bude podzemné vedenie vo svojej trase pokračovať cez 

parcelu EKN 728/2 , EKN 728/1 až po miesto, kde bude hlavné podzemné vedenie optických káblov 

prechádzať parcelou CKN 2559/7 miernym klesaním cez krovinatý úsek. Následne trasa vedenia 

smeruje na severozápad parcelami CKN 2560/1, EKN 669/2, 669/1, 668/2 , 668/1,667, 666,  CKN 

342/1, kde budú križovania poľnej cesty KK02 a parcelami EKN 187,186/1, 185, 184/1, 183, 182, 

181/1 ,180 ,179/2 k. ú. Zelené bude smerovať k rieke Ipeľ, ktorú bude križovať . 

Kríženie toku Ipeľ  KVT 01 bude realizované mikrotunelovaním bez narušenia koryta a hrádze 

vodného toku spôsobom, že sa na parcele EKN 180 k. ú. Zelené  vo vzdialenosti 10 metrov od päty 

hrádze vykope štartovacia jama, do ktorej sa vloží hlavica vrtnej sústavy, následne sa tok pretuneluje 

a umiestni chránička pod dno vodného toku a to však minimálne 1500 mm. Mikrotunelovanie bude 

ukončené na parcele EKN 128/2 a 128/1 k. ú. Zelené . Na oboch brehoch budú umiestnené 

vytyčovacie tabule s nápisom „Pozor nebágrovať optický kábel!!!“.  

Pokračovanie podzemného vedenia optických káblov bude prechádzať vo svojej smerom na 

severozápad  parcelami CKN 345,349, 350/2, 206/ 3, EKN 173, 172, CKN 452/2, 132/1, 480/1, 480/2, 

480/3,480/4, 480/5, 480/6, 480/7, 480/8, 480/9, 480/10, 480/11, 480/12, 480/13, 480/14, 480/15, 

480/16, 480/17, 480/19, 480/20, 480/21, 480/22, 480/23, 480/24, 480/25, 480/26, 480/27, 480/28, 

480/29, 480/30, 480/31, 480/32, 480/33, 475 37, 475/38, 475/238  k. ú. Zelené, poza časť Zelené k 

parcele 475/37 k. ú. Zelené, kde sa umiestni podzemná šachta  (v PD označená ako ZS03). Dotknuté 

budú aj E KNparc. č. 599, 1544, 598, 613/256 k. ú. Zelené. Z tejto šachty sa zabezpečí pripojenie časti 

Zelené. V tejto oblasti bude aj križovanie vodného toku Mlynský Potok a poľnej cesty - označenie 

v PD - KK03+KVT bude realizované prekopaním vodného toku a umiestnením chráničky optokábla v 

hĺbke 1500mm pod úrovňou koryta. Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov 

vodného toku budú osadené tabule s oznamom „ POZOR NEBÁGROVAŤ“a takým istým spôsobom 

aj križovanie KVT 04-Mlynský Potok. Pokračovanie hlavného podzemného vedenia bude prechádzať 

parcelami CKN 351, 365 a EKN 473/70, 473/71, 473/72, 473/73, 473/74, 473/75, 473/76, 473/77, 

473/78, 473/79, 473/80, 473/81, 473/82, 473/83, 473/84, , 474, , 473/85, 473/86, 473/87, 473/88, 

473/89, 473/90, 473/91, 473/92, 473/93, 473/94, 473/95, 473/96, 473/97, 473/98, 556/1 , 556/2, 493/2, 

489, 494/1, 494/2, 494/3 k. ú Zelené až k ZS označením ZS04, kde bude riešené križovanie miestnej 

komunikácie KK4. Pokračovat bude parcelou EKN 494/4 , 494/305, 495/1, 495/2, 496/1, 496/302, 

497/1, 497/2, 498, 499, 500, 501/1, 501/2, 503, 504/1, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 

508, 509/1, 509/2,510/1, 511/1, 511/2, 515, 516/1, 516/2,516/3, 516/4, k. ú. Zelené. Prechádzať bude 



Č. 869/a2020/STU/141-004 zo dňa 24.08.2020 3 

do k. ú. Rovňany na parcele EKN 1-515/1, 140/6, 140/5,  140/4, 140/3, /140/2, 140/1, 139, 138/2, 

138/1, 137, 136/3, 136/2, 136/1, 135/2, 135/1, 134/2, 134/1, 133/2, 133/1, 132/2, 132/1, 131/4, 131/3, 

131/2, 131/1,  130/3, 130/2, 130/1, 129, 128, 127/2, 127/1, 116, 115, 111, 110, 109, 108, 107, 106/1, 

105/1, 104/2, 104/1, 103/1 k. ú. Rovňany. Na tomto mieste bude riešené križovanie cestnej 

komunikácie označené KK05 – cesta III. tr. 2717 (50848) riedeným mikro-tunelovaním a zatiahnutím 

korugovanej chráničky priemer 110mm pod teleso cestnej komunikácie v min. hĺbke 1,5 pod je 

povrchom. Nakoľko bude križovania realizované mikrotunelovaním nebude spôsobené žiadne 

obmedzenie premávky tejto cestnej komunikácie. 

Zemná šachta ZS 05 bude umiestnená na parcele EKN 356 k. ú. Rovňany  a touto parcelou 

bude trasa pokračovať až k zemnej šachte – ZS06 , a bude uložená na parcelách EKN 355/2, 355/1, 

354/2, 354/1, 353/3, 353/2, 353/1, 352/2, 352/1, 350 k. ú. Rovňany.  

Následne sa z tejto šachty ZS06 bude pokračovať smerom k obci Rovňany trasa označená v PD ako 

PS02 a smerom k obci Uhorské označenie PS06. 

Dĺžky trasy: 

  ZS01-ZS02   226 m 

  ZS02-KVT01   622 m 

  KVT01 – ZS04   1771 m 

  ZS04 – ZS05   1987 m 

  ZS05 – ZS06   326 m 

Celková dĺžka trasy PS01 od ZS01-ZS06 je 4932m. 

PS 02 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06 – zemná šachta Bystrička 

ZS09  

Nasledujúca trasa stavby bude pokračovať zo zemnej šachty ZS06 smerom k obci Rovňany bude 

vychádzať z umiestnenia tejto šachty na parcele EKN 350 k. ú. Rovňany a bude križovať malý vodný 

tok Mlynský Potok ( PD KVT02).   

Križovanie KVT02 bude realizované prekopaním vodného toku a umiestnením chráničky optokábla v 

hĺbke 1500mm pod úrovňou koryta. Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov 

vodného toku budú osadené tabule s oznamom „ POZOR NEBÁGROVAŤ“. 

Križovanie KVT02 vyústi na parcele EKN 316/60 k. ú. Rovňany a trasa PS-02 bude pokračovať 

parcelami EKN 316/59 , 316/6, 313/3 k. ú. Rovňany, kde bude umiestená zemná šachta ZS07, z ktorej 

bude riešené odbočenia k obci Rovňany (PS-08) a PS-02 bude pokračovať smerom na severozápad k 

obci Bystrička. Trasa PS-02 bude následne uložená na parcelách EKN 313/3, 313/2, 313/1, 316/49, 

316/ 48, 316/61, 316/47, 316/46, 316/53, 316/51, k. ú. Rovňany tu sa nachádza križovanie KK06 – 

polná cesta a drobný vodný tok. Následne pokračuje trasa parcelami EKN 316/45, 316/44, 316/43, 

316/42, 316/41, 316/40, 316/39, 316/38, 316/37, 316/36, 316/35, 316/34, 316/33, 316/32, 316/31, 

316/30, 316/29, 316/28, 316/27, 316/26, 316/25, 316/24, 316/23, 316/22, 316/21, 316/20, 316/19, 

316/18, 316/17, 316/16, 316/15, 316/14, 316/13, 316/12, 316/11, 316/10, 316/9, 316/8, 316/7, 316/6, 

316/5, 316/4, 316/3, 316/2, 318/10, 318/9, 318/8, 317, 318/7, 318/6, 318/5, 318/4, 318/12, 318/3, 

318/13, 318/2 k. ú. Rovňany. Na tejto parcele EKN 318/2 k. ú. Rovňany bude umiestnená servisná 

zemná šachta ZS08 , trasa bude pokračovať parcelou EKN  318/11 k. ú.  Rovňany a prechádza do k. ú. 

Ozdín na parcele EKN 569/24, 569/23, 569/22, 569/21, 569/20, 569/19, 569/18, 569/17, 569/16, 

569/15, 569/14, 569/13, 569/12, 569/11, 569/10, 569/ 9 k. ú. Ozdín a CKN  659 k. ú. Ozdín.  EKN 

570/6, 570/ 5, 570/4, 570/3, 570/2, 570/1, 569/1, 566, 564/2, 564/1, 563/2, 563/1, 560, 559/3, 559/2, 

558, 556/2, 556/1, 555/2, 555/1, 552/3, 552/2, 552/1, 548/2, 548/1, 545/2, 545/1, 539/3, 539/2, 539/1, 

536, 535, 532/1, 531/1, 530/3, 530/2, 530/1, 529/3, 529/2,529/1, 528/2, 528/1, 527/2, 527/1, 526, 525, 

524/2, 524/1, 523, 522, 521,520, 519/2, 519/1, 518,517,516/2, 515/3, 515/1, 514, 513/1, 513/2, 512, 

511, 510/1, 510/2, 509/1, 509/2, 509/3, 508/1, 507/2, 507/1, 506/2, 506/1, 505/1, 504/2, 504/1, 503/1, 

503/2, 502/2, 502/1, 501/2, 501/1, 400/4, 400/3, 400/2, 400/1, 403, 404, 407/2, 407/1, 408, 411/1, 

411/2, 411/3, 412/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/2, 417/1, 418/1, 419/1, 420/2, 420/1, 421/1, 

422/2, 422/1, 432/2, 432/1, 424/2, 424/1, 426/2, 426/1, 427/1, 428/2, 428/1, 375/3, 374/3, 373/7, 

373/6, 373/5, 372/3, 371/3, 370/7, 370/6, 369/3, 368/3,  367/3, 366/2, 365/6, 657, 365/5, 364/9, 

364/10, 364/11, 293, 294/3, 294/1, 295/2, 295/1, 297/, 298/2, 298/1, 299/2, 299/1, 300/4, 300/2, 300/1, 
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301, 302, 303/2, 303/1, 304, 305/2, 305/1, 306, 307/2, 307/1, 308, 309, 310/1, 311/1, 312, 313/2, 

313/1, 314, 190, 189/2, 189/1, 188, 187/2, 187/1  k. ú.  Ozdín. 

      Na tomto mieste sa bude riešit pripojenie do zemnej šachty ZS09 – bod pripojenia pre obec 

Bystrička, a budú  tu realizované križovania cestnej komunikácie III.tr. č. 2715 – riadením mikro-

tunelovaním, ktoré vyústi na parcele EKN 187/3 k. ú. Ozdín.  Mikrotunelovaním bude križovaná aj 

miestna komunikácia smerom z parcely EKN 186/1 Bystrička – Hrabovská CKN 668/5 a súčasne aj 

KVT Bystrický Potok. Tento pretlak vyústi na parcele EKN 185/2 k. ú. Ozdín.  

Dĺžky trasy PS- 02 : 

  ZS06-ZS07   490 m 

  ZS07-ZS08   1709 m 

  ZS08- ZS09   1561 m 

   

Celková dĺžka trasy PS02 od ZS06-ZS09 je  3760 m 

 

PS 03 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Bystrička ZS09 – zemná šachta ZS10  
 

Pokračovanie hlavného vedenia optických káblov bude na parcele EKN 185/1 a 185/2 k. ú. Ozdín a 

prechádzať bude následne parcelami EKN 177, 178, CKN 667, EKN 1044, 1043/3, 1043/2, 1043/1, 

1042/2, 1042/1, 1041, 1039/2, 1039/1, 1038, 1037, 860/6, 860/5, 860/4,861/4,  861/3, 862/2, 863/2, 

864/2, 865/2, 866/2, 867/4, 867/3, 868/4, 868/3,  869/2, 870/2, 871/6, 871/5, 871/4,  872/2, 873/4, 

874/2, 875/4, 875/3, 876/4, 876/3, 877/2, 878/4, 878/3, 879/2, 880/2, 881/2, 882/4, 884/3, 884/2, 

884/1, 885/2,  886/4, 886/3, 887/2, 888/2, 889/1, 890/4, 890/3, 891/4, 891/3, 892/2, 893/2. 

Trasa hlavného vedenia optokábla bude križovať cestu tretej triedy číslo III/2715. Križovanie cesty 

bude riešené mikro-tunelovaním pod cestným telesom. Jeho ďalšia trasa bude prechádzať  parcelami  

EKN 892/1, 893/1, 894/2, 894/1, 895/2 k. ú. Ozdín, kde bude umiestnená zemná odbočovacia šachta 

ZS10, s ktorej bude pokračovať  hlavné opt.vedenie PS-04 smer Málinec a vedľajšie optické vedenie 

PS-05 smerom k obci Ozdín. 

Celková dĺžka trasy PS03 od ZS09-ZS10 je  825 m 

 

PS 04 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta  ZS10 -  zemná šachta Málinec ZS12 

pripojenie siete v KD Málinec 
 

Pokračovanie hlavného vedenia optických káblov bude začínať na parcele EKN 895/2, k. ú. Ozdín, 

následne bude križovať cestu tretej triedy číslo kde bude podzemné vedenie optických káblov križovať 

cestu tretej triedy číslo III/26419(050112) . Križovanie cesty bude riešené mikrotunelovaním pod 

cestným telesom. Pokračovanie hlavného podzemného vedenia bude ďalej prechádzať parcelami:  

CKN 1281/3 a EKN 898, 899/1,900/1, 901/2, 901/1, 902/1, 903/1, 904/2, 904/1, 905/1, 906/2, 906/1, 

907/3, 907/ 2, 907/1, 910, 911/2, 911/1, 912/1, 913/1, 913/2, 916/2,916/3, 916/1, 917/2, 917/1, 918/1, 

919/1, 920/1, 921, 923/2, 923/1, 924/1, 925/1, 926/2, 926/1, 927/1, 928/2, 928/1, 930/1, 931/2, 931/1, 

932/1, 934/2, 934/1,  935, 937/1, 938/3, 938/2, 938/1, 941/3, 941/2, 941/1, 942/1, 943, 946, 947/1, 

948/1, 949/2, 949/1, 950/2, 950/1, 953/2, 953/1, 954/2, 954/1, 957/2, 957/1, 958/1, 959/1, 960/2, 

960/1, 963, 964/3, 964/2, 964/1, 967/2, 967/1, 968/2, 968/1, 971, 972, 975, 977/2, 978/2, 978/1,  

982/2, 983, 1239,  CKN 1239/6 ,EKN 1238/2, 1238/3, 1235/1, 1322/1, k. ú. Ozdín.   

Ďalej parcelami v k. ú. Málinec EKN 1228/1, 1228/2, 983/12, 983/11, 5159, 958, 5152/8, 956/1, 

955/1, 954/1, 953/1, 952/1, 951/1, 950/1, 949/1, 948/1, 947/1,946/1, 945/1, 944/1, 943/1, 940/1, 924/1, 

923/2, 922/2, 922/1, 921/1, 920/2, 920/1, 919/1, 918/1, 917/1, 916/1, 915/1, 914/1, 913/1, 912/1, 

911/1, 906/1, 900/1, 897/1, 896/1, 895/2, 894/1, 893/1, 892/2, 892/1, 891/1, 890/1, 889/1, 881/1, 

886/1, 885/1, 884/1, 883/1, 882/1, 881/1, 880/1, 879/1, 878/1, 877/1, 876/1, 875/1, 874/1, 873/1, 

871/1, 870/1, 869/1, 868/1, 866/1, 865/1, 864/1, 863/1, 862/1, 861/1, 860/1, 859/21, 859/11, 858/2, 

858/1, 857/1, 856/2, 856/1, 855/2, 855/1, 854/22, 854/21, 854/11, 854/12, 853/4, 853/3, 852/2, 852/1, 

851/2, 851/1, 850/2, 849/2, 849/1, 848/2, 848/1, 847/2, 847/1, 846/1, 845/1, 844/1, 843/1, 842/1, 

840/1, 839/4, 839/1, 838/4, 837/4, 836/5, kde bude umiestená zemná šachta ZS12 a s bude HDPE 

chránička pripojená do existujúcej siete v obci Málinec a napojená až do bodu Centrálneho uzla 

operátora. 

Celková dĺžka trasy PS04 od ZS10-ZS12 Málinec  je  2 435 m. 
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SO – 02 VEDĽAJŠIE PODZEMNÉ VEDENIE  
 

PS 05 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta ZS10- zemná šachta Ozdín ZS13  
 

Vedľajšie  podzemné vedenia optických káblov PS-05 prepojujú zemnú šachtu ZS13 na okraji obce 

Ozdín k chrbticovej trase v podzemnej šachte ZS10 a  budú prechádzať parcelami EKN 895/2, 895/1, 

752, 751, 750/1, 750/2, 749/1, 749/2, 748, 1285/101 v k.ú. Ozdín, kde budú ukončené v zemnej šachte 

ZS13. 

Celková dĺžka trasy PS05 je  828 m. 

 

PS 06 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06-Uhorské ZS14 
 

Podzemné vedenie optických káblov označené ako PS-06 bude začínať v podzemnej šachte, označenej 

v PD ako ZS06 umiestnenej na parcele EKN 350 k. ú.  Rovňany. Následne bude chránička HDPE 

uložená na parcele EKN 352/2 a smerovať bude ku križovaniu vodného toku KVT03-IPEL.   Vodný 

tok bude križovaní technológiou riadené mikrotunelovaním bez narušenia koryta a hrádze vodného 

toku spôsobom, že sa na parcele EKN 352/2  k. ú. Rovňany vo vzdialenosti 10 metrov od päty hrádze 

vykope štartovacia jama, do ktorej sa vloží hlavica vrtnej sústavy, následne sa tok pretuneluje 

a umiestni chránička pod dno vodného toku a to však minimálne 1500 mm pod úrovňou koryta 

vodného toku. Mikrotunelovanie bude ukončené na parcele EKN 357/38 k. ú. Rovňany. Na oboch 

brehoch budú umiestnené vytyčovacie tabule s nápisom „Pozor nebágrovať optický kábel!!!“.  

Následne bude trasa pokračovať smerom na severovýchod a bude križovať parcely EKN 364/2, 

368,402 k. ú. Rovňany, CKN 1555 k. ú. Uhorské, EKN 1068/10, 1068/1,1068/7, 1068/8, 1068/9, 

1068/4, 1068/5, 1068/6, 1067/4, 1067/3, 1067/2, 1067/1, 1066/2, 1065,1, 1063/3,1063/2,1064, ku 

Ukorské obec Uhorské, CKN 1066/3, EKN 1066/1,1061/3, 1060/3, 1060/2, 1060/1, 1059/3, k. ú. 

Uhorske. Bude pokračovať parcelami EKN 1034, 1033/2, 1033/1, 1032, 1031/3, 1031/2, 1031/1, 1030, 

1029, 1028/3, 1028/2, 1028/1, 1027, 1026, 1024/2, 1024/1, 1023/2,  1023/1, 1016/103, 1016/102, 

1016/101, 1015/102, 1015/101, 1008/102, 1008/101, 1007/2, 1007/1, 1006/2, 1006/1, 1005/2, 1005/1, 

1004/2, 1004/1, 1000/2, 1000/1, 999/2, 999/1, 998/2, 998/1, 997, 996/2, 996/1, 995/1,994/1, 993, 

992/2, 992/1, 991/2, 991/1, 990/2, 990/1, 989, 988/102, 988/101, 987/102, 987/101, 986/2, 985/2, 

984/102, 984/101, 983/2, 982/101, 981/101, 980/101, 979/101, 978/101, 977/102, 977/101, 976/101, 

975/101, 974/102, 974/101, 973/101, 972/101, 971/105, 971/104, 971/103, 971/102, 971/101, CKN 

892/2, EKN 970/101, 969/101, 968/101, 967/101, 966/101, 965/101, 964/101, 963/102, 963/101, 

962/102, 962/101, 961/102, 960/2, 959/102, 959/101, 958/2, 957/2, 956/2, 955/102, 955/101, 

954/102,954/101, 953/2, 952/2, 951/2, 950/2, 949/102, 948/2 k. ú. Uhorské, kde bude umiestená 

zemná šachta ZS14, a z nej bude pokračovať odbočenie trasy PS06 smerom do obce Uhorské . 

Pokračovanie PS06 bude prechádzať parcelami EKN 948/1, 1547, 10/2, 949/1,CKN 1001/1, EKN 

10/1, 9/1, CKN 10/12, 10/11 a bude ukončené v objekte kultúrneho domu Uhorské v serverovni 

umiestnenom na parcele CKN 10/4 k. ú. Uhorské. 

Dĺžky trasy PS- 06 : 

dĺžka trasy ZS06-ZS14 je 2206m 

dĺžka trasy ZS14-KD Uhorské je 392m 

Celková dĺžka trasy PS06 je  2 598 m. 

 

PS–07  navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Uhorské ZS14-ZS15 Hradište 

 

Podzemné vedenie optických káblov označené ako PS-07 bude začínať v podzemnej šachte (označenej 

v PD ako ZS 14), jeho vedenie bude prechádzať parcelami EKN 948/2, 947/102, 947/101, 946/2, 

945/102, 945/101, 944/2, 943/2, 942/2, 941/2, 940/102, 940/101, 939/2, 938/2, 937/102, 937/101, 

936/102, 936/101, 935/2, 934/2, 933/102, 933/101, 932/102, 932/101, 931/102, 931/101, 930/102, 

930/101, 929/102, 929/101, 928/2, 927/102, 927/101, 926/2, 925/102, 925/101, 924/102, 924/101, 

923/102, 923/101, 922/2, 921/102, 921/101, 920/2, 919/103, 919/102, 919/101, 918/2, 917/102, 

917/101, 916/2, 915/102, 915/101, 914/2, 913/2, 912/2, 911/102, 911/101, 911/202, 911/201, 909/102,  

909/1, 908, 907/2, 907/1, 906/2, 906/1, 905, 904/2, 904/1, 903,902/2 , 902/1, 901/2, 902/1, 900/2, 

900/1, 899,  898/2, 898/1, 897, 896, 895/2, 895/1, 894, 893, 892/2, 892/1, 891, 890, 889, 888, 887/2, 

887/1, 886/1, 885/5, 885/1, 884/2, 884/1, 883/2, 883/1, 882, 881, 880/4, 880/3, 880/2, 880/1, 879, 

878/3,878/2, 878/1, 887, 876/2, 876/1, 875, 874/1, 873/2, 872/2, 872/1,  870/3, 870/2, 870/1, 869/1, 
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868/1, 867/1, 866/1, 866/2, 823,822/1,822/2, 821, 820, 819, 818/2, 818/1, 817/2, 817/1, 816/2, 816/1, 

815, 814, 813/2, 813/1, 812/2,812/1, 811, 810/2, 810/1, 809, 808, 807, 806/2, 806/1, 805, 804/2, 

804/1, 803/2, 803/1, 802, 801/2, 801/1, 800, 799/2, 799/1, 798/2 798/1, 797/2, 797/1, 796/3, 796/2, 

796/1, 795, 794/2, 794/1,793, 792/4, 792/3,792/2, 792/1, 791/2, 791/1, 790/2, 790/1, 789/2, 789/1, 

788/2, 788/1, 787, 786/2, 786/1, 785, 784/2, 784/1, 783/2, 783/1, 782, 781/2, 781/1, 780, 779,778,777, 

776/2, 776/1, 775,774, 773,772/2, 772/1, 771, 770, 769/2 , 769/1, 768/2, 768/1, 767/4, 767/3, 767/2, 

767/1, 766, 765/2,765/1, 764/2, 764/1, 763/2, 763/1, 762, 761/2,761/1, 760, 759,758,757/4, 

757/3,757/2, 757/1, 756, 755/2, 755/1, 754, 753, 752/2,752/1, 751, 750/2, 750/, 749/2,749/1, 748/2, 

748/1, 747, 746, 745/2, 745/1, 744, 743/2, 742/2, 742/1, 741, 740, 739/2, 739/1, 738, 737, 

736/2,736/1, 735/2, 735/1, 734, 733/2, 733/1, 732/2, 732/1, 731, 730, 729/2, 7291/1, 728, 727/2, 

727/1, 727/3, CKN 1553,  676, 677/2, 677/1, 678, 679/2, 679/1, 680, 681/1, 682,  k. ú. Uhorské a 

následne cez EKN  683/3, 288/100, 288/1, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280/1, 279, 278, 277, 

276,275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268,267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 

254, 253, 252, 251, 250, 249/2, 249/1, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 190, 191, 

192,193,194, 195, 196, 197, 238,237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 1507/1 k. 

ú. Hradište, kde bude umiestená zemná šachta ZS 15. 

Celková dĺžka trasy PS07 je 2560m. 
 

PS08  – navrhovaná trasa optickej siete Rovňany bod pripojenia - KD Rovňany  
 

Trasa optickej siete PS08 začína v zemnej šachte ZS07 umiestnenej na parcele EKN 313/3 k. ú. 

Rovňany a bude križovať cestu III tr. 2715(50846). Križovanie cestnej komunikácie bude riešené 

riadeným mikrotunelovaním pod cestným telesom. Na parcele EKN 311/16 k. ú. Rovňany bude 

podzemné vedenie vo svojej trase pokračovať cez parcelu EKN 311/17, 311/39, 311/26, 311/25, 

312/1, 395/1, 282/4, 279/2, 278/2,275/4, 275/5, 274/3, 274/4, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 270/2, 269/3, 

269/4, 268/2, 267/2, 266/6, 266/7, 266/8, 261, 260/1, 260/2, 259/2, 258/2, 257/2, 256/3, 256/4, 255/2, 

254/3, 254/4, 253/2, 389, 381/9, kde bude vstupovať do objektu kult. domu Rovňany do serverovne. 

Celková trasa PS08 je 809 m .  

 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 

stavebného zákona tieto záväzné podmienky: 
 

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, 

Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište tak ako je zakreslené vo výkrese situácia širších vzťahov 

umiestnenia v mierke 1:20000 a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala v mesiaci 06/2019 

spoločnosť Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota projektant Ing. Roman 

Vaľo - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 4565*I1. 

 

1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem 

verejného dopravného a technického vybavenia územia.  

   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 technických normách: 

2.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 zákona NRSR č.  

656/2004 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005. 

2.2 Pre pásmo 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 54 11. 

2.3 Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 zákona NRSR č. 

351/2011 Z. z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržiavať 

aj ust. § 65 citovaného zákona, 

2.4  Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 a 

§ 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005 , STN 73 

3050, STN 38 6415. 

2.5 Ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  v znení neskorších 

predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
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3. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov 

sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. § 139a ods. 10 

stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona) 

  V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách 

dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického 

vybavenia územia: 

3.1 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., závod Lučenec, Veľký 

Krtíš zo dňa 26.5.2020 pod č. 1410/2020 v predmetnej lokalite sa nachádza v našej správe 

prívodné potrubie DN 800 OCEĽ, pri meste Poltár verejný vodovod a verejná kanalizácia, v obci 

Rovňany verejný vodovod. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného 

vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Nad vodovodným potrubím a v šírke ich ochranných pásiem t. j. 2,5 m od okrajov potrubia na 

obe strany nevysádzať trvalé porasty a nepoužívať ťažké mechanizmy a nevytvárať skládky 

materiálu a zeminy. Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie diaľkovodného 

vodovodného potrubia, kontaktná osoba Ing. Ďurica 0905 459 860, vodovodného potrubia 

a kanalizácie, kontaktná osoba p. Detvan 0905 669 982. Pri križovaní a súbehu kábla s potrubím 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme rešpektovať STN 73 6005 „Priestorová 

úprava inžinierskych sietí“. Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s potrubím verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie, uložiť vedenie kábla do oceľovej chráničky. 

3.2 Vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina zo dňa 29.06.2020 pod č. 4600059282. 

V predmetnej lokalite, v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia 

a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, 

podzemné NN vedenia a skrine. 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 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN 

zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN 

vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 m od krajného 

vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov. Pri manipulácii mechanizmami 

v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich 

bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení 

príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení 

a technického zhotovenia súbehov a križovaní. V prípade akéhokoľvek poškodenia 

elektroenergetického zariadenia je túto pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 

159 000. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď 

v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. V súbehu 

a križovaní zemných káblov 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. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu 

nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

3.3 Vo vyjadrení SPP-distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 9.7.2020 pod č. TD/NS/0274/2020/Ve 

súhlasí s umiestnením uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na 

základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m, 

 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, email: lubomir.slivka@spp-

distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade 

neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 

http://www.spp-distribucia.sk/
mailto:lubomir.slivka@spp-distribucia.sk
mailto:lubomir.slivka@spp-distribucia.sk
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pokutu vo výške 300m,- € až 150 000,- €, 

 - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činnosti 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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 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, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie, 

 - pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným 

spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú 

dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác, 

 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-

distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu 

a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka, 

 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 

prevádzkovateľa, 

 - 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 inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon, 

 - stavebník je povinný pri 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 702 01, 702 02, 

 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných  a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 

a TPP 906 01, 

 - v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie 

je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. 

Osobitné podmienky: SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú 

vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne 

preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom poškodenia kontaktujte zástupcu SPP-D – p. 

Igora Prepelicu, t. č. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk. 

3.4 Vo vyjadrení Slovak Telekomu a. s., Bratislava zo dňa  08.06.2020 pod č. 6612015333, vo 

vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len 

SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s a/alebo DIGI SLOVAKIA, požadujú zahrnúť do 

podmienok určeným stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich 

mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk
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stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona š. 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 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 sietí (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 sietí: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073. 

 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 zariadení. 

 7. V prípade ak sa 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 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 SKLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.tekom.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 

dodržiavať pri  svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

 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. 

 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. 

 Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1.) V prípade, že zámer stavebníka, 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 

mailto:vladimir.takac@telekom.sk
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sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia. 

 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, 

zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907. 

 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia). 

2.) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu. 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené. 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje). 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777. 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3.) V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk) 

4.)Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

3.5 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica zo dňa 03.08.2019 

pod č. 5928/2018-102.2-013: 

- V prípade výskytu vodárenskej infraštruktúry v majetku StVS a.s. Banská Bystrica žiadame 

rešpektovať jestvujúcu infraštruktúru, ktorú na základe „Zmluvy o prevádzkovaní“ prevádzkuje 

StVPS a.s. Banská Bystrica. V pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie nesmú byť 

umiestnené žiadne objekty, skládky a zariadenia, ktoré by bránili prístupu alebo by mohli ohroziť 

ich technický stav. Všetky činnosti v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie môžu byť 

vykonávané len so súhlasom jeho vlastníka prevádzkovateľa za predpokladu dodržania platných 

technických a právnych noriem. 

- Prítomnosť existujúcej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v záujmovom území stavby 

potvrdzuje a ich priebeh vyznačí Prevádzkovateľ – StVPS a .s. Banská Bystrica. 

 

4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, 

ktoré sú správnymi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (viď § 126 

ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona) 

 

4.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej 

správy odpadového hospodárstva zo dňa 02.06.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000396-002 

nemá námietky za rešpektovania nasledovných podmienok: 

1. Pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca“) môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým 

počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a je povinný plniť 

povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady je povinný 

zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu 

mailto:zlievsky@zyry.sk
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a množstvu zhromažďovaného odpadu, až do ďalšieho nakladania s ním. 

2. Pôvodca je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť 

spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva a vzniknuté odpady prednostne materiálovo zhodnotiť. Zoznam zariadení na 

zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Banskobystrickom kraji je uvedený 

v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja roky 2016 – 2020 , ktorý 

vypracoval Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017. 

3. Pôvodca je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie sám. 

4. Pôvodca je povinný názvy odpadov uvádzať podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

5. Pôvodca je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 

ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k  dokumentácii v kolaudačnom 

konaní stavebník priloží: 

a) vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. 

z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre 

každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby. 

b) kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených 

subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania 

s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne 

počas realizácie predmetnej stavby 

c) písomné odôvodnenie rozdielov skutočného množstva a druhov vzniknutých odpadov od 

množstva a druhov odpadov uvedených v projekte stavby, vypracované zodpovedným 

projektantom stavby. 

4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej 

vodnej správy zo dňa 05.06.2020 pod č.  OU-PT-OSZP-2020/000415-002, súhlasí 

s navrhovaným riešením sa nasledovných podmienok: 

1.  Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy 

a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi 

látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do 

povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa 

ich kvalita. 

2. V technickej správe projektovej dokumentácie doplniť križovania drobného vodného toku 

Mlynský potok na trase PS 01: 

2.1 Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie vo výkresoch č. 2 a 3 označené 

„KK03+KVT“. 

2.2. Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie výkres č. 4 označené „KVT 04“. 

V technickej správe projektovej dokumentácie musí byť uvedený aj spôsob realizácie 

križovania. 

3. V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu  

do povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej 

vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 vodného zákona. 

V územnom obvode okresu Poltár je miestne príslušný Okresný úrad Poltár, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. K žiadosti o vydanie povolenia 

je potrebné priložiť aj vyjadrenie podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica. 

4. Na uskutočnenie križovania vodných tokov a uskutočnenie stavieb na pobrežných pozemkoch 

je podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej 

vodnej správy. K žiadosti o vydanie predmetného súhlasu je potrebné doložiť príslušnú 

projektovú dokumentáciu doplnenú o údaje uvedené v podmienke č. 2 tohto vyjadrenia. 

Prílohou žiadosti o vydanie súhlasu musí byť aj stanovisko správcu príslušnýcj vodných 

tokov. 
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4.3. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 19.05.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000397-004, 

nemá námietky za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Súhlasíme s plánovanou činnosťou za dodržania presnej trasy a za dodržania spôsobu 

realizácie výkopových prác na jednotlivých úsekoch tak ako je uvedené v predloženej 

projektovej dokumentácii.  

2. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k 

ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, ani k zbytočnému ohrozeniu, úhynu 

alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu 

a ničeniu ich biotopov, ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín. 

3. V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich mimo 

lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu 

ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je stavebník povinný 

doložiť stavebnému úradu k stavebnému konaniu právoplatný súhlas na takýto výrub drevín 

vydaný príslušným orgánom ochrany prírody. 

4. Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov, je 

potrebné predchádzať zásahom, ktorými by mohlo dochádzať k ich ohrozeniu alebo až 

k usmrcovaniu, preto doporučujeme, aby stavebník naplánoval stavebné práce tak, aby 

prípadný výrub drevín a súvislých krovitých porastov, ktorý nepodlieha súhlasu podľa § 47 

odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny bol vykonávaný najmä mimo obdobia od 15. 

apríla do 15. augusta (obdobie hniezdenia vtákov a obdobie rodenia mláďat). 

5. Stavebník je povinný  zabezpečiť, aby na trase (popri vodných tokoch a cestách) kde sa 

nachádzajú mohutnejšie dreviny boli realizované výkopové práce tak, aby bola zachovaná 

vzdialenosť cca 1 meter od ich koreňového systému, (aby nedošlo k ich poškodeniu). 

6. V prípade, že križovanie vodných tokov podvrtávkou vodných tokov a odvodňovacích 

kanálov by bolo potrebné zmeniť na iný spôsob križovania, ktorým by došlo k zmene stavu 

vodného toku, môže stavebník vykonať takýto zásah len na základe právplatného súhlasu 

podľa § 6 odseku 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, ktorý je 

stavebník povinný doložiť stavebnému úradu ku konaniu. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa počas výkopových prác nakladalo s vrchnou 

vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác 

(tzv. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku). 

8. Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za 

chránené živočíchy sa podľa § 33 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj 

všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území 

členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, 

pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 

547/ o odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej 

krajinnej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, 

aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov. 

4.4 Vo vyjadrení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, úradu správy majetku štátu, Agentúra 

správy majetku, detašované pracovisko Stred, Bratislava zo dňa 9. júna 2020 pod č. ASMdpS-1-

727/2020 – súhlasíme bez pripomienok. 

4.5 V stanovisku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 18.5.2020 

pod č. ORHZ-LC2-2020/000147-002, - súhlasí bez pripomienok. 

4.6 V záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 18.06.2020 pod 

č. KPUBB-2020/9677-2/46821/BRE, - určil zámer za prípustný s podmienkou, že každú zmenu 

zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ 

Banská Bystrica. 
4.7 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo 

dňa 25.02.2020 pod.č. OU-LC-OCDPK-2020/002322-002, ako príslušný orgán štátnej správy 
súhlasí za nasledovných podmienok: 

 - uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest: II/595 Veľká Ves – Kokava nad Rimavicou, 
III/2715 Zelené - Polianky, , III/2717 Rovňany  - Krná, III/2641 Točnica – Ozdín, 

 - počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej ciest II. a II. triedy, ktoré môže spôsobiť 
závadu v zjazdnosti je potrebnéznečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do 
pôvodného stavu, 

 - na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál, 
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 - realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, 
obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, 

 - úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do 
ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia 
Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, 

 - investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán 
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest III/2715, III/2717, III/2641, 
ktoré bude podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia 

 - upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti 
v ochrannom pásme sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie, 

 - pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na prenosné dopravné 
značenie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest a o obmedzenie premávky na 
uvedených cestách II/595, III/2715, III/2717, III/2641, 

 - v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), Z. z.,  

 - súbeh telekomunikačného vedenia s cestou viesť mimo cestný pozemok, 
 - pri prechádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy. 

4.8 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 
04.08.2020, pod.č. OU-LC-PLO1-2020/007542-003, súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy 
na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej 
pôdy do pôvodného stavu za dodržania týcto podmienok: 

 1/Poľnohospodársku pôdu na vykonanie nepoľnohospodárskej činnosti, použiť len 
v najnutnejšom rozsahu a len na uvedený zámer. 

 2/Práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k škodám na 
okolitej pôde. 

 3/Povinnosťou investora je zaslať na tunajší úrad záznam z vrátenia pôdy do pôvodného stavu 
v termíne do 15.09.2021. 

 4/Trasa podzemných vedení bude mať spolu 16 380 m. Poľnohospodársku pôdu možno použiť 
na nepoľnohospodársky účel len so súhlasom užívateľa/vlastníka pozemku. 

4.9 V záväznom stanovisku Okresného úradu Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 14.05.2020 
pod.č. OU-PT-OKR-2020/000062-10, súhlasí. V projektovej dokumentácii doplniť časť 7. 
Stavebnotechnické riešenie stavby o skutočnosť, že stavba nezakladá požiadavky na zariadenia 
civilnej ochrany. Ďalšiu projektovú a stavebnú dokumentáciu žiadame predkladať na odbor 
krízového riadenia OÚ Poltár k posúdeniu z hľadiska umiestňovania stavieb a využívania územia 
a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a 
technických parametrov zariadení civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Zb. 
o civilnej ochrane obyvateľstva. 

4.10 V záväznom stanovisku Okresného Policajného zboru v Lučenci, okresného dopravného 
inšpektorátu, oddelenie výkonu služby zo dňa 18.05.2020 pod.č. ORPZ-LC-ODI-77-031/2020 - 
súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

 1. V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového 
vedenia dôjde aj k obmedzeniu premávky na stavbou dotknutých pozemných komunikáciách, 
žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky 
formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite vypracovaný v zmysle bodu 
3.2 Technických podmienok TP 06/2013 „Použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadení na označovanie pracovných miest“. 

 2. Počas stavby rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav. 

 3. O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší 
dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán. 

 Za podmienky, že nebudú dotknuté dopravné záujmy nad rámec odsúhlasenej organizácie 
dopravy a bude zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zmysle platných 
ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, súhlasíme s vydaním povolenia na zvláštne užívanie dotknutých pozemných 
komunikácií príslušným cestným správnym orgánom v zmysle §-u 8 a s povolením výnimky 
zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest II/595, III/2715, III/2717, III/2641 a miestnych 
komunikácií v zmysle §-u 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších úprav. 

4.11 Vo vyjadrení HYDROMELIORÁCII, štátneho podniku, Bratislava zo dňa 22.07.2020 pod. č. 
3605-2/120/2020 – žiadame dodržať nasledovné podmienky: 
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 a) križovanie navrhovanej trasy optickej siete s odvoňovacím kanálom krytým, odvodňovacím 
kanálom otvoreným, navrhnúť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a 
súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983, 

 b) pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho 
kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. 
Peter Havetta, telefón +421 903 997 983 alebo Ing. Matúš Šiška, telefón +421 903 997 971, 

 c) navrhovanú optickú sieť v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky 
s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála, 

 d) miesto križovania optickej siete s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstržnými tabuľami, 
 e) počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála, 
 f) k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí 

protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania, 
 g) v prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála, ku ktorému má 

Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady 
investora. 

 Realizačnú PD, vrátane vzorového detailu križovania transportnej optickej siete s odvodňovacím 
kanálom, situácie so zakreslením križovania transportnej optickej siete s odvodňovacím kanálom 
žiadame predložiť na odsúhlasenie. Po ukočení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné 
zameranie križovania projrktovej trasy transportnej optickej siete s odvodňovacím kanálom. 

4.12 V záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho 
hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Zvolen zo dňa 06.07.2020 pod. č. 
19058/2020/ÚVHR/52926 – súhlasí s návrhom . 

 
5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania. 

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných stanoviskách účastníkov konania: 
 
5.1 V záväznom stanovisku Mesta Poltár, Mestského úradu v Poltári zo dňa 29.06.2020 pod. č. 

717/2020/STA záznam 1974/2020 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia – Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť stavby vedenej na mestských pozemkoch 
je už uzavretá. Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať príslušný cestný správny 
orgán o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ako aj chodníkov a verejného priestranstva 
(rozkopávkové povolenie). Mesto Poltár požaduje pri realizácii sa v maximálnej možnej miere 
vyhnúť porušeniu stavieb a komunikácií mesta Poltár. V miestach kde to nie je možné, je 
stavebník povinný dať tieto objekty do pôvodného stavu. 

5.2 Vo vyjadrení Banskobystrického samosprávneho kraja zo dňa 26.06.2020 pod.č. 
07817/2020/ODDCS-2 20849/2020, požaduje: 

 - Pri realizácii stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 

 - V celom rozsahu dodržať požiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca cesty, 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení k PD pod číslom 
BBRSC/002336/2020 zo dňa 28.5.2020. 

 - Dotknutú parcelu p.č. C-KN 656/2 vo vlastníctve BBSK je investor stavby povinný s 
vlastníkom pozemku vysporiadať podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách, k čomu predloží porealizačný geometrický plán a znalecký posudok pre 
stanovenie ceny za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti po ukončení stavby. 

5.3 Vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 

13.05.2020 pod č. CS SVP OZ BB 3/2020/10-39210, s umiestnením a realizáciou stavby je 

možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok: 

 - Križovania a súbeh káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle 

STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom v prípade 

rieky Ipeľ ich žiadame zrealizovať využitím bezvýkopovej technológie. Pri ostatných vodných 

tokoch odporúčame taktiež uprednostniť riadené mikrotunelovanie, avšak je pri nich možné aj 

využitie prekopania ich koryta. 

 - 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 drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m a pri vodohospodársky 

významných vodných tokoch do vzdialenosti 10,00 m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty 

ochrannej hrádze. Pri súbehu káblového vedenia s Mlynským potokom žiadame optické káble 

uložiť mimo pobrežných pozemkov toku, t.j. v odstupovej vzdialenosti min. 5,0 m od jeho 
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brehovej čiary. Prípadné ďalšie súbehy musia byť taktiež zrealizované mimo pobrežných 

pozemkov vodných tokov. 

 - Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby 

SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených 

podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma 

podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Optické káble je preto 

potrebné pod dnom koryta tokov a v rámci ich pobrežných pozemkov uložiť do chráničky 

dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov 

mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení. 

 - Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby boli montážne jamy pre realizáciu mikrotunelovania 

vybudované mimo pobrežných pozemkov vodných tokov (t.j. min. 10,0 m od brehovej čiary 

rieky Ipeľ, resp. 5,0 m pri ostatných vodných tokoch) tak, aby bolo možné uloženie káblov 

chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných 

pozemkov tokov. 

 - Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie, resp. stavebnú ryhu pri prekopaní 

koryta toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom 

SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Ipľa Lučenec. O uložení podzemného 

vedenia pod  korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie 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 toku nebude zodpovedať 

za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky 

a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku. 

 - Prílohou protokolu uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom toku v našej 

správe musí byť odborne spôsobilou osobou zo strany investora stavby zameraná kóta krytia 

uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom 

systéme BPV. V rámciá koryta vodného toku musí byť pritom chránička uložená s krytím min. 

1,50 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). 

 - Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením je potrebné po uložení 

chráničky opevniť kamennou rovnaninou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod 

miestom križovania v celej šírke dna koryta toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietočnej 

kapacity koryta toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto 

vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade vybudovaného opevnenia koryta toku. 

 - V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta 

a priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. 

V prípade nutnosti výrubu stromov je tento 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 a ukladaním vedenia v súbehu s tokom narušené 

pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu – dosypaním, zhutnením montážnych jám po 

vrstvách v zmysle príslušnej STN 763 6820. 

 - Podzemné vedenie križujúce vodné toky 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 doktnutých 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 činnosti, 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 ukončeiu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác 

súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame 
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prizvať zástupcu SVP, š. p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Ipľa Lučenec (Ing. 

Pavol Gábor, mobil 0911 016 571). 

 - Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé 

výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým uvedeným vodným tokom 

v správe podniku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich 

uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV), ktorý bude križovaný káblovým 

vedením, ako aj uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení 

káblového vedenia v súbehu s vodným tokom. 

 - Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho 

štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej 

parcele v 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 tokoch nie je 

vlastníkom pozemkov pod ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica 

uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania 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 vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami 

a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, 

vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného 

stavu bude znášať jej prevádzkovateľ. 

 - V prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým 

riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, 

zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v 

požadovanom termíne. 

 - V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku skôd 

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. 

5.4 Vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica zo dňa 28.5.2020 

pod č. BBRSC/02336/2020, BBRSC/03311/2020, ako správca ciest II. a III. triedy, súhlasí za 

splnenia nasledovných podmienok: 

 - Stavebník v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“ podľa článku 14 uzavrie 

zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty alebo ich časť, ktoré budú 

umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK – ide o križovanie cesty III/2715 v obci 

Bystrička. 
  - Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na vzláštne užívane cesty od 

Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
 - Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať 

v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch § 18 ods. 3 cestného zákona. 
 - Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty. 

V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty. 
 - Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú: 
 - tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ, 
 - obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach, 
 - neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách 

týchto vedení, 
 - brániť modernizačným úpravám cesty. 
 - Telekomunikáčné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové 

usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom 
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min. 3 m teleso cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 
s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných 
komunikácii vlastník telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude 
rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí 
preloženie telekomunikačného vedenia. 

 - Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne  užívanie 
pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne  užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ 
a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znenív neskorších predpisov, 
vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii. 

 - Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. – 31.10. príslušného roka pod 
ochranou určeného dočasného dopravného značenia, prípadne uzávierky cesty v prípade 
nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu 
dotknutého úseku cesty určenom dopravným začením, ktoré osadí na vlastné náklady. 
Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích 
zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
v dotknutom úseku. 

 - Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez 
zriadené vjazdy, v  prípadne zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať 
cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenia vjazdu podľa § 3b cestného zákona. 

 - V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, 
nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody. 

 - 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 
vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo 
cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa 
(vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu), križovanie telesa cesty telekomunikačným 
vedením bude označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny 
cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla 
v cestnom rigole (zo situácie to nie je zrejmé) požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou 
dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole. 

 - V úsekoch, kde trasa je vedená v chodníkoch alebo je z nevyhnutných priestorových 
dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 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). 

 - Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od 
vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších 
hrán. 

 - Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, 
zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod. 

 - Po vytýčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na 
schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č.t. 0905 988 380. 

 - Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinieskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či 
posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a.s. 
Banská Bystrica. 

 - V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne 
užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu. 

 - Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným 
značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci. 

 - Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a 
geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať 
požadované podklady na CD – nosiči. 

 Technické podmienky realizácie:  
   križovanie cesty pretláčaním: – 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 vozovky a 0,70 m pod dnom priekopy, 
- chránička musí byť vyvedená do montážnych jám, - bližšiu hranu (od cesty) štartovacej 
a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán 
cestného telesa, - montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku, - stavebné 
práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy, 

   výkop montážnych jám a ryhy: - výkopy za cestným svahom zrealizovať 
v nevyhnutnom rozmere a čase, - v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať 
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ručne, - výkopová zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie 
zariadenia, a.i.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie, - po ukončení cestný pozemok uviesť do 
náležitého stavu a zatrávniť. 

 Všeobecné podmienky a doprava: 
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie, 
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej 

premávky, 
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy, 
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 
- začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 

5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Lučenec, technickému 
pracovníkovi – Ing. arch. Anna Václavíková, č.t. 0905 988 380), 

- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične 
preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, 
a.s. Banská Bystrica, 

- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení 
vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom 
BBRSC, 

- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty, 

- pri realizácií stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

- práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného 
správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 

 
5.5 Vo vyjadrení Obce Málinec zo dňa 04.06.2020 pod. č. OcÚ/136/2020 – súhlasíme bez 

pripomienok. 

5.6 Vo vyjadrení Obce Ozdín zo dňa 15.6.2020 - súhlasíme bez pripomienok. 

5.7 Vo vyjadrení Obce Hradište zo dňa 8.6.2020 pod. č. 63/2020 – nemá námietky. Obec Hradište 

v úseku predpokladaných stavebných prác nemá žiadne zariadenia – vodovod, kanalizáciu, 

elektrickú prípojku. 

5.8 Vo vyjadrení Obce Uhorské zo dňa 11.05.2020 pod. č. OcÚ 130/2020/1, nemá k predloženému 

projektu žiadne pripomienky a súhlasí s jeho realizáciou v časti týkajúcej sa Obce Uhorské. 

5.9 V záväznom stanovisku Obce Rovňany zo dňa 28.05.2020 pod. č. OcU 43-001/2020 Obecné 

zastupiteľstvo schválilo vydania kladného stanoviska k projektu stavby s nasledovnými 

pripomienkami: 

- Uvedenie povrchu rýh do pôvodného stavu. 

- V prípade križovania s cestami, chodníkom resp. poľnou cestou je stavebník povinný po dobu 

24 mesiacov od ukončenia prác priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie 

prípadných závad. 

- Práce vykonávať na poľnohospodárskych pozemkoch v čase po zbere úrody a po 

predchádzajúcom súhlase majiteľa resp. užívateľa pozemku, 

- V nevyhnutnom prípade vykonávať práce  na poľnohospodárskych pozemkoch aj v inom 

období a to po dohode s majiteľom resp. užívateľom pozemku, s ktorým dohodne spôsob 

odškodnenia. 

5.10 Vo vyjadrení M-MARKETU, a. s. Lučenec zo dňa 24.06.2020 – súhlasí za nasledovných 

podmienok:  

 - Pred zahájením výkopových prác požiadať o vytýčenie existujúcich vedení všetkých správcov 

sietí. 

 - Vedenie umiestniť čo najbližšie ku hranici parcely 1726/1 so susednými parcelami rodinných 

domov ( p.č. 1721/1, 1721/2, 1721/3 a 1721/5). 

 - Počas výkopových prác neobmedziť prístup a prevádzku predajne TESCO. 

 - Po ukončení prác uviesť pozemok do pôvodného stavu. 

5.11 Vo vyjadrení SLOVNAFTU, a.s., Bratislava zo dňa 24.06.2020 pod. č. SN/R/2020/013880/Z – 

požadujeme rešpektovať stavbu Čerpacia stanica (ČS) a pri realizácii stavby postupovať tak, aby 

nedošlo k žiadnemu obmedzeniu jej prevádzkovania a súčasne nedošlo k obmedzovaniu 

mailto:anna.vaclavikova@bbrsc.sk
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zásobovania ČS tovarom ako aj pohonnými látkami počas trvania celého priebehu prác. 

Realizáciu stavby požadujeme realizovať ručným výkopom. V mieste vjazdu na ČS požadujeme 

realizovať stavbu pretlakom, v prípade ručného výkopu v mieste vjazdu na ČS výkop prekryť 

oceľovými platňami, aby nebola obmedzená prevádzka ČS. V prípade vzniku akejkoľvek škody 

v akomkoľvek rozsahu požadujeme okamžitú nápravu a odstránenie škody, resp. uvedenie do 

pôvodného stavu. V súvislosti s umiestnením uvedenej stavby na pozemku KN-C 1725/1 žiadame 

o majetkovo právne vysporiadanie formou zriadenia vecného bremena za jednorazovú odplatu. 

Rozsah vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom vyhotoveným po realizácii 

stavby. O termíne začatia prác v súvislosti s uvedenou stavbou požadujeme informovať písomne 

na emailovú adresu: karin.thielova@slovnaft.sk v dostatočnom predstihu, min. 10 pracovných 

vopred. Bezodkladne po realizácii požadujeme odovzdať porealizačné zameranie stavby 

elektronicky vo formáte *.dgn ako aj v tlačenej forme. 

5.12 Vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu zo dňa 11.08.2020 pod č. SPFZ111972/2020 

vydáva súhlas za podmienok: 

- jedná sa o stavbu, ku ktorej je možné zriadiť vecné bremeno v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách, 

- stavebník na dotknutý pozemok najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné 

bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. 

Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený 

geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby, 

- - stavebník oznámi fondu, že podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností 

o vzniku vecného bremena a doloží znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorázovej 

náhrady za vecné bremeno, 

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

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF a NV previesť na 

žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom 

SPF NV. 

 
 Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky. 
 

 Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky 

odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

 

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 
O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 03.07.2020 podal navrhovateľ: Spoločnosť MA-NET TEAM, s. r. o., sídlom Poltár – 

Školská 755/20, (IČO: 43914365), v zastúpení Barnabášom Šimonom, na Mestskom úrade v Poltári 

žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Transportná optická sieť MA-

NET _ PT-MAL-HR“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, 

Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o 

umiestnení líniovej stavby. 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky oznámením zo dňa 

30.04.2020 pod č. OU-BB-OVBP-2020/015493-002 určil ako stavebný úrad oprávnene konať 

a rozhodovať pre stavbu „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“, v katastrálnych 

územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Bystrička, Ozdín, Málinec, Uhorské, Hradište stavebný úrad mesta 

Poltár. 

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom 

účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou. 

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovala v jún/2019 spoločnosť 

Aproving s. r. o., Svätoplukova 434/13 979 01 Rimavská Sobota, zodpovedný projektant Ing. Roman 

Vaľo - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 4565*I1. 

mailto:karin.thielova@slovnaft.sk
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Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona oznámila oznámením 

zo dňa 15.07.2020 začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym 

účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariadil na prerokovanie 

predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.08.2020 Do 

podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 

489/1. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr 

na pojednávaní. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona 

neprihliadne. Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Podľa § 26 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov bolo oznámenie 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia tohto oznámenia.  

Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona mohli svoje námietky a 

pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, boli upozornení, že inak sa na 

ne neprihliada. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 

ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Územné konanie bolo vzhľadom na 

veľký počet účastníkov konania týmto oznamované doručovaním verejnou vyhláškou. Pozemky 

dotknuté stavbou sú evidované v KN-C a KN-E vo vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo 

právnických osôb. 

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území 

a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods. 1 a  predchádzajúcimi 

rozhodnutiami v území, posúdi či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky 

bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, 

starostlivosti o životné prostredie, kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho fondu a pod. 

pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.  

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská: Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a. s., závod Lučenec, Veľký Krtíš zo dňa 26.5.2020 pod č. 1410/2020, 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina zo dňa 29.06.2020 pod č. 4600059282., SPP-distribúcia, a. s., 

Bratislava zo dňa 9.7.2020 pod č. TD/NS/0274/2020/Ve, Slovak Telekom a. s., Bratislava zo dňa  

08.06.2020 pod č. 6612015333, M-MARKET, a. s. Lučenec zo dňa 24.06.2020, SLOVNAFT, a. s., 

Bratislava zo dňa 24.06.2020 pod. č. SN/R/2020/013880/Z, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 02.06.2020 pod č. OU-PT-

OSZP-2020/000396-002, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy zo dňa 05.06.2020 pod č.  OU-PT-OSZP-2020/000415-002, Okresný úrad Poltár, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 19.05.2020 

pod č. OU-PT-OSZP-2020/000397-004, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, úrad správy 

majetku štátu, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Bratislava zo dňa 9. júna 2020 

pod č. ASMdpS-1-727/2020, Obec Málinec zo dňa 04.06.2020 pod. č. OcÚ/136/2020, Obecný úrad 

Ozdín zo dňa 15.6.2020, Obec Hradište, Obecný úrad Hradište zo dňa 8.6.2020 pod. č. 63/2020, Obec 

Uhorské, Obecný úrad Uhorské zo dňa 11.05.2020 pod. č. OcÚ 130/2020/1, Obec Rovňany, Obecný 

úrad Rovňany zo dňa 28.05.2020 pod. č. OcU 43-001/2020, Okresné riaditeľstvo hasičského a 

záchranného zboru v Lučenci zo dňa 18.5.2020 pod č. ORHZ-LC2-2020/000147-002, Krajský 

pamiatkový úrad Banská Bystrica zo dňa 18.06.2020 pod č. KPUBB-2020/9677-2/46821/BRE, 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica zo dňa 13.05.2020 pod č. CS SVP OZ 

BB 3/2020/10-39210, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica zo dňa 

28.5.2020 pod č. BBRSC/02336/2020, BBRSC/03311/2020, Banskobystrický samosprávny kraj zo 

dňa 26.06.2020 pod. č. 07817/2020/ODDCS-2 20849/2020, Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 25.02.2020 pod. č. OU-LC-OCDPK-2020/002322-002, 

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 04.08.2020, pod. č. 

OU-LC-PLO1-2020/007542-003, Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 14.05.2020 

pod. č. OU-PT-OKR-2020/000062-10, Okresný Policajný zbor v Lučenci, okresný dopravný 
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inšpektorát, oddelenie výkonu služby zo dňa 18.05.2020 pod. č. ORPZ-LC-ODI-77-031/2020, 

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava zo dňa 22.07.2020 pod. č. 3605-2/120/2020, 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika, Zvolen zo dňa 06.07.2020 pod. č. 19058/2020/ÚVHR/52926, Mesto Poltár, 

Mestský úradu Poltár zo dňa 29.06.2020 pod. č. 717/2020/STA záznam 1974/2020, Slovenský 

pozemkový fond zo dňa 11.08.2020 pod č. SPFZ111972/2020. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej 

správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok 

tohto rozhodnutia.  

 Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 

jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné 

prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 

532/2002 Z. z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového 

a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení líniovej stavby stavebný 

úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi 

uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným 

rozhodnutím o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné 

prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh 

z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými, 

najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce 

a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany  

poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal 

aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní si účastníci konania 

a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili požiadavky k umiestneniu stavby podľa 

posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do podmienok územného rozhodnutia. 

 Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 

nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí. 

Podľa § 66 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si 

tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju 

obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo 

užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa 

zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu 

nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo 

užívateľa bezodkladne. Podľa § 66 ods. 4 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti 

do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 

zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo 

ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je 

povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere 

obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti 

uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k 

vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k 

vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na 

výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich 

mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Podľa § 66 ods. 5 zák. č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ak je vlastník alebo užívateľ 

nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní 

nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom 

podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej 

náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov 

odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

 

 Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného 
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konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok vo výške 100,- € bol uhradený v hotovosti v zmysle položky 59 pím. a) č. 2 zák. č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 
P o u č e n i e : 
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. 

 

 

 

 

 

 

     

    Mgr. Martina  B r i s u d o v á 

primátorka mesta 
 
 
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie 
tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
správneho orgánu a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom 
konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní je toto rozhodnutie 
súčasne zverejnené na elektronickej tabuli správneho orgánu 
 
 
 
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. MA-NET TEAM s.r.o., Školská 755/20, 987 01 Poltár  

2. Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté  

 

 

 

Dotknutým orgánom : 

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01  Poltár  

2. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované 

pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava   

3. M-MARKET, a. s, Nám. republiky 5994/32, 984 01  Lučenec 

4. Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec  
5. Obecný úrad Ozdín, Ozdín 52, 985 24 Ozdín  
6. Obec Hradište, Obecný úrad Hradište, 985 25 Uhorské  

7. Obec Uhorské, Obecný úrad, 985 25 Uhorské  

8. Obec Rovňany, Obecný úrad Rovňany, 985 24 Rovňany 98  

9. Stredoslovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska 

cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

11. Poltárska energetická, s. r. o., Ul. 13. januára 19, 987 01  Poltár 

12. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie 

výkonu služby, Dr. Vodu 1, 984 01  Lučenec 

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 

Lučenec 
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14. Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár  

15. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 

984 36  Lučenec 
16. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65  Banská Bystrica 
17. Banskobystrická regionálna správa ciest , a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

18. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica  

19. Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár 

20. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

21. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného 

hygienika, M. R. Štefánika 295/2, 960 02  Zvolen 

23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská 

Bystrica 

24. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 01  Lučenec 

25. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica 

26. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 45  Bratislava 

27. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26 

28 Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

29 Orange a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

30 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 

31 UPC BROADBAND Slovakia s. r. o., Ševčenkova 36, P. O. Box 216, 850 00 Bratislava 

32 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

33 NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

34 ZYRY-Team s. r. o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen 
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