VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list číslo/zo dňa
64-2021/BN/TBr/
02.08.2021

Naše číslo
148/2022

Vybavuje/linka
Ing.W.Vislay/0948 926 788

V Moldave nad Bodvou
dňa 28.02.2022

Vec
„Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“
– územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ: spol. BelasaNET s.r.o., Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou,
v zast. splnomocnenej spol. ArchiGraf s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, podal dňa
03.08.2021 na príslušnom stavebnom úrade návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej
stavby: „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“ v k. ú. Moldava nad Bodvou na
pozemkoch podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej líniovej
stavby. Týmto dňom bolo začaté územné konanie v predmetnej veci.
Stavba: „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“ má časovú väzbu na
výstavbu stavby „Metropolitná optická sieť BELASA", ktorá bola schválená územným
rozhodnutím č. 588/2015 zo dňa 07.09.2015.
Stavebný úrad oznámil dňa 05.01.2022 začatie územného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, oznámil túto skutočnosť verejnou
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta a na web stránke mesta Moldava nad Bodvou v
termíne od 06.01.2022 do 09.02.2022. Podľa § 36 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov upustil od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania v tejto veci, nakoľko sú mu dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Povoľujúci orgán upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v tejto veci aj
podľa § 142h zákona č. 90/2020 Z. z. (Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v
pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením
COVID-19) a vzhľadom k mimoriadnym opatreniam a nariadeniam vlády a Ústredného
krízového štábu SR v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19. Zároveň určil
príslušnú lehotu, dokedy mohli účastníci tohto konania uplatniť svoje pripomienky, námietky
a stanoviská k predmetu konania.
Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, str. 1/19

neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na
základe týchto skutočností podľa § 39 a § 39 a/ stavebného zákona, v súlade s ustanovením §
4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie
o umiestnení stavby: „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“ v k. ú. Moldava
nad Bodvou na pozemkoch podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre
navrhovateľa: spol. BelasaNET s.r.o., Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou,
v zast. splnomocnenej spol. ArchiGraf s.r.o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, tak ako je to
zakreslené v predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie navrhovanej
líniovej stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie predmetnej stavby na daný účel sa určujú tieto podmienky:
1. Popis stavby:
Cieľom stavby je vybudovanie nových telekomunikačných trás pre umožnenie
poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby v nepokrytých oblastiach
mesta Moldava nad Bodvou. Predmetom stavby je uloženie AB HDPE rúry s
priemerom 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm.
Do položenej HDPE rúry bude následne zafúknutý optický mini kábel bez opätovnej
rozkopávky terénu. Projektovaná trasa sa ťahá v intraviláne a extraviláne mesta Moldava
nad Bodvou.
Výstavba optickej siete „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie" investora
belasaNET s.r.o. je navrhnutá vybudovaním dvoch optických trás na západnej strane
mesta, z toho jednej trasy v extraviláne a jednej trasy na ulici SNP. Na východnej strane
mesta Moldava nad Bodvou je rozšírenie navrhnuté prepojením ulíc Záhradná, Hlavná,
Kalvínska a Dukelských hrdinov pre napojenie bytových, administratívnych a iných
budov. Novovybudované optické trasy budú navzájom prepojené cez už existujúcu sieť
spoločnosti belasaNET s.r.o., aby mestská zeleň a verejné priestranstvá boli v čo
najmenšej miere zaťažené výkopmi.
Optická trasa v extraviláne juhozápadnej časti mesta Moldava nad Bodvou začína v
zemnej šachte SP01 vybudovanej na jestvujúcej trase investora na parcele KN-E 2837/7.
Trasa je ďalej vedená v zeleni smerom na západ, medzi cestou I/16 a železničnou traťou.
Následne vedie pozdĺž cesty I. triedy mimo jej ochranného pásma. Približne 200 m od
reštaurácie Orgován, na parcele KN-C 1485/12 trasa zabočí smerom na sever, križuje
cestu I/16 riadeným pretlakom a končí v novovybudovanej zemnej šachte SP02.
Druhá trasa v západnej časti mesta začína v zemnej šachte SP03 vybudovanej na
jestvujúcej trase investora na parcele KN-C 1908/1. Trasa obchádza budovu výkopom v
zeleni pri kruhovej križovatke ulíc Horská a SNP a pokračuje pozdĺž miestnej
komunikácie na ulici SNP. Trasa križuje riadeným pretlakom miestnu komunikáciu na
ulici Obchodná aj Horská a pokračuje ďalej v zeleni pred plotmi rodinných domov na
ulici SNP. Prístupové komunikácie pred domami budú riešené pretlakom prípadne
prekopaním spevnenej plochy, podľa požiadaviek majiteľov príjazdových komunikácií.
Trasa optickej siete „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“ sa na konci ulice
SNP ťahá ďalej v zeleni smerom na západ až pozdĺž nespevnej cesty k zemnej šachte
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SP06. Zo zemnej šachty SP04 sa oddelí jedna vetva pre napojenie plánovanej výstavby
IBV Rácz.
Optická trasa na východnej časti mesta Moldava nad Bodvou začína v zemnej šachte
SP07 na ul. Kalvínska, vybudovanej na jestvujúcej trase investora na parcele KN-C
1107/1. Trasa pokračuje smerom na juh cez záhradu, na konci záhrady zabočí smerom na
západ a následne sa rozvetví v šachte SP08. Jedna vetva sa ťahá smerom na sever a
napája bytové domy na adrese Dukelských hrdinov 5, 7, 9 a 11. Druhá vetva sa ťahá
smerom na juh a napája bytové domy na adrese Dukelských hrdinov 4, 6, 8 a 10.
Napojením bytových domov predmetná trasa končí.
Zo šachty SP07 na ul. Kalvínska vedie trasa aj smerom na sever riadeným pretlakom cez
miestnu komunikáciu, až k šachte SP09. V šachte SP09 sa trasa rozdelí a ďalej pokračujú
dve vetvy. Prvá vetva je vedená smerom na východ v zeleni, následne kríži železničnú
trať riadeným pretlakom cca 25 m za železničným priecestím a končí v zemnej šachte
SP10. Druhá vetva pokračuje smerom na sever pozdĺž novovybudovnej komunikácie a
napája budúce obytné a bytové domy v IBV Tóth.
Pred zemnou šachtou SP09 vedie trasa optickej siete smerom na západ a ťahá sa po
severnej strane miestnej komunikácie na Kalvínskej ulici. Na križovatke ulíc Kalvínska a
Záhradná zabočí trasa smerom na sever, a ťahá sa po oboch stranách Záhradnej ulice.
Trasa je prioritne projektovaná do zeleného pásu, prístupové komunikácie sú riešené
pretlakom. Na ulici Záhradná budú umiestnené tri zemné šachty SP11, SP12 a SP13, zo
všetkých zemných šácht bude vedená trasa na druhú stranu miestnej komunikácie
Záhradnej ulice Na konci ulice zabočí trasa na západ a kríži štátnu cestu II/550 na
Hlavnej ulici. Trasa optickej siete v tejto časti končí napojením na jestvujúcu sieť
investora v zemnej šachte SP14 na parcele KNE 1.
Posledný úsek rozšírenia siete začína v zemnej šachte SP15 na parcele KNC 1125/1, na
konci Záhradnej ulice. Trasa vedie smerom na východ pozdĺž miestnej komunikácie v
zeleni pred plotom obytných domov. Na konci ulice zabočí smerom na juh a končí v
zemnej šachte SP16.
Napájacie body trasy v k. ú. Moldava nad Bodvou – zemné šachty SP01, SP03, SP07,
SP14 na existujúcej sieti. Ukončovacie body trasy v k. ú. Moldava nad Bodvou – zemné
šachty SP02, SP05, SP06, SP10, SP16, obytné domy pre IBV Rácz a IBV Tóth, obytné a
iné budovy na uliciach SNP, Kalvínska, Záhradná a Dukelských hrdinov. Dĺžka zemnej
optickej trasy v k. ú. Moldava nad Bodvou – 5715 m.
2. Vykonávanie zemných prác, uloženie HDPE rúr podľa SO 01 pozostáva z nasledujúcich
krokov:
 výkop ryhy pre pokládku HDPE rúry 40/32 s predinštalovanými siedmimi
mikrotrubičkami 10/8 mm
 pokládka HDPE rúr do výkopu
 spojkovanie HDPE rúr
 záverečné práce a kontrola na HDPE rúre
 vykonanie skladby ryhy (pieskový obsyp, výstražná fólia)
 uvedenie povrchu ryhy do pôvodného stavu
Výstavba optického kábla podľa PS 01 pozostáva z nasledujúcich činností:
 zafukovanie nového optického kábla do HDPE rúry investora
 spojkovanie káblov
 merania na optickom kábli
Uloženie zemných šácht s káblovými rezervami podľa PS 02 pozostáva z nasledujúcich
činností:
 osadenie zemných šácht, rozvádzačov
 ukončenie optického kábla v optickej zemnej šachte, rozvádzači
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3.

4.

5.

6.

7.

 montáž optických spojok
 uloženie káblovej rezervy
Dodržať všetky podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku mesta Moldava nad
Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou zo dňa 15.10.2021, č. 20221/2021
(doložené neskôr v konaní).
Vo vašich záujmových územiach sa v mieste vami navrhovanej podzemnej trasy v
zmysle orientačného nákresu vo výkrese situácie nachádzajú podzemné rozvody
verejného osvetlenia mesta Moldava nad Bodvou. Podzemnú trasu vedení žiadame
určiť vytýčením priamo v teréne našimi zmluvnými pracovníkmi na základe objednávky.
Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového
úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice zo dňa 14.04.2021, č. KPUKE-2021/73102/28299/HT,SB.
Nemá námietky k umiestneniu stavby, ak počas realizácie zemných prác bude
odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127
stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej
správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku MDaV SR, Útvar vedúceho
hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice.
Z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z.
Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice (z hľadiska ochrany
prírody a krajiny) zo dňa 14.04.2021, č. OU-KS-OSZP-2021/006431-002.
Predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany v zastavanom území
obce. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je vydanie územného rozhodnutia k uvedenej
stavbe možné za dodržania nasledujúcich podmienok:
V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný
orgán ochrany prírody. Ak dreviny alebo krovie rastú na pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve obce, prípadne rastú v extraviláne obce, o výrub je potrebné požiadať Okresný
úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený
samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.
10. – do konca februára). V rámci stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu
okolitých drevín a ich koreňového systému. Pri zemných prácach zamedziť
kontaminácii zeminy semenami, spórmi, odrezkami inváznych druhov rastlín
uvedených v § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
OPaK. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej
ochrany prírody a krajiny.
Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor
starostlivosti o životné prostredie Hroncova 13, 041 70 Košice (z hľadiska odpadového
hospodárstva) zo dňa 14.04.2021, č. OU-KS-OSZP-2021/006241-002.
Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na
inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako
v súlade s určeným zákonom. Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia
alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou. Do doby použitia, resp.
prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na
stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov. Držiteľ odpadu je
povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77
zákona o odpadoch. Stavebník je povinný k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v
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kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch
doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov – faktúry, vážny lístok za
zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor
starostlivosti o životné prostredie a povoľujúcemu orgánu. Pri realizácii terénnych
úprav, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je stavebník povinný
požiadať úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona
o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu
podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon). V zmysle platných predpisov
na úseku odpadového hospodárstva (preprava, zhodnotenie, zneškodnenie) do miestneho
poplatku za komunálny odpad nie sú zahrnuté náklady na činnosti nakladania so
stavebným odpadom z predmetnej stavby. Naloženie s ním nie je v režime zberu
komunálnych odpadov. Stavebník zabezpečí v plnom rozsahu uvedené činnosti
a hradí s tým spojené náklady.
8. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, Pozemkový a lesný
odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice zo dňa 26.04.2021, č. OU-KS-PLO1-2021/006428002. Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas
dlhší ako jeden rok. je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a §17 zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien
a predpisov. V prípade realizácie kratšej ako jeden rok. je potrebné pred začatím
výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať
tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky
zámer na čas kratší ako jeden rok.
9. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Košice-okolie, Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice zo dňa 21.04.2021,
č. OU-KE-OCDPK-2021/017609-002. Po splnení uvedených podmienok nemáme
námietky k predmetnej stavbe:
 Realizácia telekomunikačnej siete bude vykonávaná v cestnom ochrannom pásme
uvedenej ceste I. triedy I/16, preto ste povinný požiadať náš úrad o výnimku z
ochranného pásma v zmysle §11 cestného zákona.
 Z dôvodu, že križujete cestu I/16 ste povinný požiadať náš úrad o povolenie na
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona.
 V prípade, že pri realizácii optického vedenia budú mechanizmy stáť na uvedenej
ceste I. triedy ste povinný požiadať náš úrad o čiastočnú uzávierku v zmysle cestného
zákona § 7.
 Upozorňujeme Vás na povinnosť požiadať o vyjadrenie majetkového správcu ciest
Slovenskú správu ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, Košice a KR PZSR. KDI Košice.
 Cestným správnym orgánom pre cesty II. a III. tried v zmysle cestného zákona je
príslušný okresný úrad v tomto prípade Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií.
10. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Košice-okolie, Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice zo dňa 15.04.2021, č.
OU-KS-OCDPK-2021/006533-002.
 Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k činnosti v ochrannom pásme
cesty č. II/550 alebo III/3365 (hranicu cestného ochranného pásma určujú zvislé
plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi
vozovky pri ceste II. triedy a 20 metrov od osi vozovky pri ceste III. triedy mimo
sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a
koniec obce), je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie požiadať cestný správny
orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v
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ochrannom pásme ciest II. a III. triedy podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. § 15 a § 16 vyhlášky č.
35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva cestný zákon.
 Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby bude dotknuté cestné teleso (cestné
teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov,
zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov) cesty č. 11/550 alebo
II1/3365 (zriaďovanie, vy konávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a
podzemných vedení každého druhu, iné stavebné úpravy alebo činnosti), je potrebné
pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie
ciest podľa § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v platnom znení, § 11 a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
cestný zákon.
 Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k umiestneniu dočasného/trvalého
dopravného značenia na ceste č. II/550 alebo III/3365, je potrebné pred začatím prác
požiadať cestný správny orgán o určenie použitia dopravných značiek a dopravných
zariadení podľa § 3 ods. 5 písm. 0 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na
ceste č. 11/550 alebo II1/3365. je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny
orgán o povolenie podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva
cestný zákon.
 Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k zriadeniu, úprave alebo zrušeniu
dočasného/trvalého vjazdu z cesty č. II/550 alebo III/3365 na susednú nehnuteľnosť,
je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie podľa § 3b
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
 Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k zriadeniu, úprave alebo zrušeniu
dočasného/trvalého pripojenia pozemnej komunikácie na cestu č. II/550 alebo III/3365
zo susednej nehnuteľnosti, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny
orgán o povolenie podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva
cestný zákon.
V prípade, ak by došlo k iným ako uvedeným činnostiam, ktorými môže dochádzať k
styku s cestou 11. alebo 111. triedy v okrese Košice-okolie. je potrebné túto činnosť
prerokovať s cestným správnym orgánom ešte pred začatím prác.
Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo
doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
11. Dodržať všetky podmienky uvedené v súhrnnom stanovisku ŽSR, GR, Odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava zo dňa 25.08.2021, č. 33509/2021/O230-4. Po
oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácií
stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre
uvedenú stavbu za týchto podmienok:
 Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky
uvedene vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné
riaditeľstvo Košice a Oblastná správa majetku Košice), pri zabezpečovaní
podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: riešiť pri styku (križovanie)v záujmovom
území ochranu podzemných káblových vedení (MOK, MK) v správe ŽSR - OR
Košice, SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochranné pásma trás káblov od
vytýčenej polohy, trasy ponechať voľne-prístupne), chráničku zrealizovať na základe
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odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD (min. 22 m od okraja železničného
priecestia), realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a
manipulačný priestor, stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy, stavebník v
obvode drahý zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v
podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.),
stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
 Stavebník preukáže „iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu
(v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j.
08239/2021/SM/SSKE-6 zo dňa 18.08.2021).
 Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR – OR Košice, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich
ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové prace v ochrannom pásme podzemných
vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
 Stavebník pred začatím prac prerokuje technologický postup prac, termín začatia a
ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ) ŽTS
TO Košice (Ing. Kaminský, tel. č. 0911 490 008 – z dôvodu bezpečnosti na dráhe).
Zároveň oznámi termín začatia a ukončenia prác aj na ŽSR, OSM Košice.
 Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a
narušená železničná prevádzka.
 Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a
stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
 Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR Následne terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať
do pôvodného stavu.
 Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku
ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
 ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke,
(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a
osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
 Po ukončení prac stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o
ukončení prac od ŽSR, SMSU ŽTS TO Košice Stavebník toto potvrdenie predloží pri
kolaudácii stavby.
 Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR – OR Košice, Sekcii žel. trati a
stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu
dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR. SMSÚ ŽTS TO Košice ku kolaudácii stavby.
 Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDV SR Bratislava, 5ekcia ŽDD, Odbor
DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu
stavby v ochrannom pasme dráhy, (súhlas na vykonávanie činnosti v OPD v rámci
stavby).
12. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej sústavy
VSD, a.s. k projektovej dokumentácii VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zo dňa
17.05.2021, č. 7875/2021/5100909929. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa
zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol
rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim
častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade
nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené
náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a
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zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby (uvedené mimo
iných podmienok).
13. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k podzemný zariadeniam VVS, a.s.,
závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice zo dňa 15.04.2021, zn.
23577/2021/Ing.Ze. Upozorňujeme Vás, že nad verejným vodovodom a verejnou
kanalizáciou nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná stavba. Na základe tejto
skutočnosti požadujeme pri výstavbe nadzemných objektov dodržať ochranné
pásmo pre vodovod a kanalizáciu, o priemere do DN 500 mm, vrátane, minimálne
1,5 m a nad DN 500 mm, minimálne 2,5 m od steny potrubia na obidve strany.
V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať
ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.
14. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pre územné
konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem
plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo
dňa 18.05.2021, č. TD/NS/0330/2021/Uh20/Lö.
15. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor krízového
riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice zo dňa 31.03.2021, č. OU-KS-OKR-2021/005777.
Nemá výhrady z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany k dokumentácii stavby
pripomienky, v predmetnom území sa stavby a zariadenia civilnej ochrany nenachádzajú,
a preto so stavbou súhlasí.
16. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku Ministerstvo obrany SR, Úrad správy
majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava zo dňa
26.04.2021, č. ASMdpV-8-318/2021. Po posúdení predložených podkladov nemáme
pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú
podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany SR.
17. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku pre účely územného konania
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných služieb,
Kuzmányho 8, 041 02 Košice zo dňa 09.04.2021, č. CPKE-OTS-2021/000201-143. Vo
vyznačenej lokalite neprevádzkujeme vedenia v našej správe.
18. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení pre účely územného konania OR HaZZ
Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou zo dňa 14.04.2021, č.
ORHZ-KS1-278-001/2021 (nevydáva k predmetnej stavbe stanovisko).
19. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku k stavbe Správa ciest KSK, Nám.
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice zo dňa 04.05.2021, č. IU-2021/2960-4856. Nemá
námietky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
 Pred zahájením zemných prác v mieste realizácie stavby požiada stavebník
jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.
 Kolmé križovanie je plánované na ceste 11/550 v kumulatívnom staničení 2,184, ktoré
bude riešené pretláčaním a uložením do PE chráničiek v zmysle STN 73 6005 tab. 3,
kde dĺžka chráničky musí byť umiestnená tak, aby jej konce presahovali 1 m za
vonkajšiu hranu cestnej priekopy, ak to dovoľujú priestorové pomery priestoru, v min
hĺbke 1.2 m pod korunou vozovky. Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do
telesa cesty. Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného
telesa a musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050.
 Ak stavebník stavebnými prácami spôsobí akékoľvek poškodenie cesty II/550, je
povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho
poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú
dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP.
 Počas stavebných prác neuskladňovať zeminu na vozovke cesty II/550.
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 Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť' a zabezpečiť pred možným úrazom
chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
 Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na ceste
II/550 počas realizácie stavebných prác.
 Pri spätnej úprave dodržať technické podmienky MDaV SR Sekcie cestnej dopravy a
pozemných komunikácii.
 Pred začatím stavebných prác, v dostatočnom časovom predstihu je stavebník
povinný sa obrátiť na správcu cesty – Správa ciest Košického samosprávneho kraja.
Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksks.sk, tel. 055/78 60 046) so
žiadosťou o uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so
správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s
realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a
špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácii pri prenechaní
komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom
ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorý mi je pozemná
komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník
zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu telesa, ktoré vzniknú v dôsledku
ním realizovanej stavby.
 V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inominátnu
zmluvu, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona č.
71/1976 v správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 SC KSK súhlasí v zmysle § 8. ods. 1 so zvláštnym užívaním cesty II/550 v úseku
vytvoreného pracovného miesta počas doby realizácie.
 Ak je predpoklad, že počas výstavby dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste II/550,
vytvoreniu pracovného priestoru, stavebník je povinný si dať vypracovať projekt
dočasného dopravného značenia, podať žiadosť o stanovisko k zvláštnemu užívaniu
komunikácií, čiastočnej uzávierke cesty na Správe ciest KSK, OR PZ ODI Košice okolie a následne je povinný požiadať Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie
komunikácií, čiastočnú uzávierku v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách.
 Stavebník je povinný obrátiť sa na vlastníka cesty, t. j. Košický samosprávny
kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice za účelom súhlasného
stanoviska k realizácii predmetnej stavby.
 Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi ciest II. a III. triedy t. . SC
KSK (p. Palgutová t. č. 055/786 00 48). ktorý vykoná posúdenie zásahu do cestného
telesa a následným uvedením okolitého terénu do pôvodného stavu o čom bude
vyhotovený protokol.
20. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku Slovenská správa ciest, IVSC Košice,
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice zo dňa 13.04.2021, č. SSC/8721/2021/6371/10767.
Nemáme námietky, nakoľko uvedená stavba nie je v dotyku s cestami I. triedy v správe
Slovenskej správy ciest.
21. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k existencii sietí DELTA ONLINE spol
s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice zo dňa 31.03.2021, č. 2100046971. Vo vyznačenom
území sa nachádzajú vedenia siete v majetku alebo správe prevádzkovateľa
(podniku) DELTA ONLINE spol. s r.o.
Pri projektovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavby v záujmovom území
požadujeme rešpektovať nasledujúce podmienky:
 Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby
podľa § 66 ods. 9 ZEK. Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba
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orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť
presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ
vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (Ing. Šveda Jakub, 0910
207 606, Ing. Varchola Jakub, 0917 745 308, optika@dol.sk).
 Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa §
66 ods. 4 až 6 ZEK (0,5m až 1,5m na každú stranu vedenia). Ak je zásah pre
uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii
dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko),
ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
 Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli
dostatočne poučení o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany,
nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu
stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia
škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
 V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane
dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník
bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (Ing. Dujava
Miroslav, 0918 868 316, optika@dol.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom
stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné
opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou
dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi.
 V prípade potreby preloženia vedenia (zmeny jeho trasy) vykoná preloženie
prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia v súlade s § 66
ods. 10 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady
stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby,
ktorá potrebu preloženia vyvolala.
22. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k žiadosti o zakreslenie inžinierskych
sietí a pre územné konanie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040
01 Košice zo dňa 29.03.2021, č. 620/2021. Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú
uložené naše siete KDS. Zvlášť zdôrazňujeme:
 pred začatím územného alebo stavebného konania resp. pred zahájením akejkoľvek
stavebnej činností v záujmovej oblasti žiadame doplniť PD o zakreslenie jestvujúcej
siete UPC.
 projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak. aby boli bezpodmienečné a
bezvýhradné dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách a príslušné STN.
 pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo
spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky
chrániť žľabovaním.
 v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky
na: mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje
UPC. alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
 pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a
zariadení písomne na adrese UPC Broadband Slovakia sro Alvinczyho 14, 040 01
Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť
minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia K žiadosti žiadame pripojiť
toto vyjadrenie.
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 bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
 preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k
ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.
 odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.
 v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný
dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí
UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť
krytie a značenie markermi.
 zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu.
 žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti
UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho
kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými
skriňami.
23. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných
zariadení a sietí HEIZER OPTIK, s.r.o., Prevádzka údržby, Hraničná 18, 821 05
Bratislava zo dňa 31.03.2021, zn. VYJ 104/21 pj.
Dôjde k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a
zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. a v
záujmovom území sa nachádzajú ich podzemné telekomunikačné vedenia
a zariadenia.
V záujmovom území stavby (obec Moldava nad Bodvou) prichádza k styku s trasou
optickej siete FibreNet v priestore poľnohospodárskej plochy pri obci Moldava nad
Bodvou a pri križovaní štátnej cesty pretlakom. Vzhľadom k tomu, že podľa
priloženej dokumentácie príde k styku s telekomunikačnými zariadeniami (ďalej len
TKZ) optickej siete, máme k projektu pre vyššie uvedenú lokalitu/stavbu nasledovné
pripomienky:
 Nakoľko sa pre Vašu líniovú stavbu nerealizuje ďalší stupeň projektovej
dokumentácie so zapracovanou polohou koridoru OK FibreNet pre ďalšie vyjadrenie,
je potrebné pred realizáciou stavby zapracovať všetky tu uvedené pripomienky a
polohu telekomunikačných zariadení (ďalej len TKZ) siete prevádzkovateľa
spoločnosti FibreNet s.r.o., do projektu. Po zapracovaní polohy do projektu bude
možné určiť či a akým spôsobom sa bude riešiť v rámci projektu a realizácie stavby
ochrana, alebo prekládka koridoru OK.
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 Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akýchkoľvek stavebných
prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné
trasu optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť
(objednávka na spol. FibreNet, Hraničná 18, p. Pulc / 0908948800, e-mail:
vyjadrenia@fibrenet.sk) a v prípade potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé
vedenie trasy pod povrchom. Pre upresnenie polohy TKZ spol. FibreNet je možné
vyžiadať si u správcu siete (formuláre na našej webovej stránke) elektronické
podklady z geo zameraní (spoplatnené interným cenníkom). Pri poskytnutí
elektronických podkladov je možné vytýčenie realizovať na základe žiadosti, aj
vlastným autorizovaným geodetom podľa týchto podkladov.
 Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri
súbehu resp. križovaní koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu
odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí. Ďalej je
potrebné dodržať nasledovné pripomienky prevádzkovateľa spol. FibreNet:
nesúhlasíme s akoukoľvek pripokládkou k trase FibreNet, pri súbehu s diaľkovou
optickou trasou FibreNet v priestore extravilánu (poľnohospodárske plochy) žiadame
v prípade Vašej realizácie pokladačom (ryhovačom) o odstup min. 3 m od osi vedenia
FibreNet ak je to možné, min. však 1 m, pri križovaní štátnej cesty v smere na
Drienovec je potrebné v projekte presunúť pretláčanie cesty tak aby nekolidovalo s
riadeným pretlakom trasy FibreNet, pri akomkoľvek križovaní výkopov je nutné trasu
FibreNet odsondovať a dodržať potrebné odstupy podľa prísl. STN.
 Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl.
ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä:
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu
terénu, preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou trasou, upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +/-30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať
ručne a s najväčšou opatrnosťou, overenie výškového a stranového uloženia TKZ
ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového
uloženia vykonané bez nášho vedomia), káblové vedenia po odkrytí chrániť pred
previsom, poškodením a odcudzením, nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké
mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením, zákaz
prejazdu nad vytýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana pred
mechanickým poškodením, nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky
materiálov a stavebnej sute, stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka
výkopu a zákrytových dosiek, stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích
značiek – označníkov (markerov), zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri
zmene nivelity nad trasou TKZ v ochrannom pásme, nad vytýčenou trasou a v jej
bezprostrednej blízkosti nie je povolené pri úpravách terénu vysádzať vzrastlé stromy
a dreviny (z dôvodu budúceho možného poškodenia optických vedení ich koreňovým
systémom), pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku
kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok
vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu, bezodkladne oznámiť každé poškodenie
zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800, pred spätným zásypom odkrytých
káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať technický dozor
prevádzkovateľa alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia
káblových vedení, v prípade poškodenia káblových vedení okamžite kontaktovať aj
prevádzkovateľa FibreNet s.r.o. a správcu vedení na tel. č. 031 5504 701.
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 Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať
projekt na ochranu optickej trasy a jej zariadení, alebo jej prípadnú prekládku. Všetky
kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas projekcie, alebo výstavby je
potrebné riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet
s.r.o., resp. so správcom siete na adrese Hraničná 18, Bratislava. Všetky podklady (a
konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do projektovej dokumentácie
stavby poskytne na základe žiadosti (len na vyžiadanie autorizovanou osobou t. j.
odborne spôsobilou osobou napr. projektanti členovia SKA, SKSI atď.) servisný
zástupca spoločnosti. Upozorňujeme investora, že odborné práce a merania na OK pri
prekládkach optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od
prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet s.r.o.
 Pri nutnosti prekládky, či ochrany trasy optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je
potrebné uzavrieť zmluvu o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník
/ investor) a prevádzkovateľom spol. FibreNet s.r.o.. Predpokladom je zabezpečenie
preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč.
 Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vrátane spracovania technického riešenia –
technologického projektu (NTR, Projekt, výkaz/výmer súčasť), geodetického
zamerania a spracovania tech. dokumentácie OK, bude realizovaná na náklady
investora.
 Ak je potrebné optickú trasu prekladať s prerušením prevádzky je nutné vypracovať aj
detailný technologický projekt prepájania prekladaných káblov a prípadný projekt
presmerovania prevádzky pred prerušením káblov. Keďže spol. FibreNet si tieto práce
zabezpečuje dodávateľsky, odporúčame včas sa obrátiť a objednať si vypracovanie
projektu technológie, vrátane výkaz/výmer s prípadným ocenením u spol. FibreNet,
s.r.o. na prevádzke Bratislava, Hraničná l8, ktorá zabezpečí jeho vypracovanie a
následne aj odsúhlasenie projektu.
 Preložená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK, po
ukončení prác žiadame odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické
zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme . Preložené trasy a
káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej dokumentácie budú
spol. FibreNet prevzaté do správy preberacím konaním.
 Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, so zapracovanými pripomienkami a
zapracovanými Návrhmi technického riešenia prípadnej preložky, alebo ochrany TKZ
optickej trasy (ak sú potrebné), ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov
prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe. Vás žiadame
o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
 Toto vyjadrenie bolo konzultované a jeho kópia zaslaná zástupcom prevádzkovateľa
siete spol. FibreNet s.r.o. a jeho originál uložený u správy siete.
24. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,
040 01 Košice zo dňa 03.05.2021, zn. 387/03/2021. Naša spoločnosť v uvedenej lokalite
má vlastné siete a zariadenia, ktoré sú v spoločnej trase s optickým vedením mesta
Moldava nad Bodvou. Žiadame dodržať nasledovné podmienky:
 pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a
mapového podkladu na adresu: mesta Moldava nad Bodvou.
 v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop.
 v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku
previsu.
 odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
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 pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN
736005.
 pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov
typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na
telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400.
 v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady
investora.
 projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich
vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po
uzavretí dohody.
 pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný
zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
25. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Alternet, s.r.o., Popradská 14, 040 01
Košice zo dňa 14.04.2021, č. 2100046995. Vo vyznačenom území sa nachádzajú
vedenia siete v majetku alebo správe prevádzkovateľa (podniku) Alternet, s.r.o. Pri
projektovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavby v záujmovom území požadujeme
rešpektovať nasledujúce podmienky:
 Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby
podľa § 66 ods. 9 ZEK. Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba
orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebne určiť
presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ
vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (kontaktné centrum - tel.
055/3335555, e-mail info@alternet.sk).
 Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa §
66 ods. 4 až 6 ZEK (0,5m až 1,5m na každú stranu vedenia). Ak je zásah pre
uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii
dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko),
ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
 Upozorňujeme, že v trase sa nachádza vedenie vysokej dôležitosti. Vykonávanie
prác, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu s vedením, je potrebné oznámiť
najmenej 5 dní vopred prevádzkovateľovi vedenia (kontaktne centrum - tel.
055/3335555, e-mail mfo@alternet.sk), prejednať postup prac, a v prípade rizika
narušenia vedenia objednať k prácam dozor prevádzkovateľa vedenia.
 Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli
dostatočne poučení o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany,
nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu
stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia
škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
 V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane
dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník
bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (dispečing - tel.
055/3335559, e-mail dispecmg@alternet.sk) a bude rešpektoval prevádzkovateľom
stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné
opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou
dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi.
 V prípade potreby preloženia vedenia (zmeny jeho trasy) vykoná preloženie
prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia v súlade s § 66
ods. 10 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady
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stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby,
ktorá potrebu preloženia vyvolala.
26. Dodržať všetky podmienky vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a
rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava zo dňa
01.04.2021, č. 6612109008. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Stavebník povinný
rešpektovať nasledovné:
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a / alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Helena
Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175.
 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.
 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.
 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom,
a.s. a 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.
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 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia. Vytýčenie bude
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 Ďalej dodržať vo vyjadrení uvedené všetky všeobecné podmienky ochrany SEK
(tu nevymenované).
27. Dodržať všetky podmienky vo vyjadrení k existencii podzemných telekomunikačných
zariadení prevádzkovateľa – ORANGE SLOVENSKO a.s. zo dňa 12.04.2021, č. KE0717 / 2021. Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z .z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady
investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného
rozhodnutia a "Zmluvy o preložke” so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim
poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej
trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
 vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko
a el. prípojky k ním nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ,
ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že
zabezpečíte:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ
farbou alebo kolíkmi/.
 preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy
na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od
vyznačenej polohy PTZ.
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 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevy koná ochrana proti
mechanickému poškodeniu.
 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ.
 súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.
 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markeri).
 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 77 320 32, mob.
0907 721 378.
 overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to. že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonane bez nášho vedomia).
 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde
bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
Dodržať všetky podmienky vyjadrenia. Pre presné zakreslenie požiadať o vytýčenie
siete ORANGE Slovensko!
V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období
budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako
správca predmetnej infraštruktúry Vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a
realizácii Vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
28. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcov sietí:
 TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava zo dňa 06.04.2021, zn.
004119/2021 (nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich
záujmov, z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky).
 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice zo
dňa 09.04.201, č. 182/29.03.2021 (v záujmovom území sa nenachádzajú zariadenia
spoločnosti).
 Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ČSA 34, 045 01 Moldava nad Bodvou zo dňa
13.04.2021, č. 97/2021 (na území navrhovanej trasy sa nenachádzajú podzemné siete
v našom vlastníctve alebo v správe).
 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
zo dňa 08.04.2021, č. PS/2021/004383 (nie sú dotknuté existujúce ani plánované
zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava, preto nemáme
pripomienky).
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby BC Omnipolis, Trnavská cesta
100/II, 821 01 Bratislava zo dňa 08.04.2021, č. 330-2021/1-3079 (podľa Vami
zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú
telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES).
 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 zo dňa 18.04.2021 (v lokalite
stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.).
 SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice zo dňa 31.03.2021, č. 210329-0661 (vo
vašom vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku / správe
SITEL s.r.o.).
 SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/, 040 01 Košice zo dňa 14.04.2021, č. IK,
164/2021 (v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v majetku SWAN
KE, s.r.o.).
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 O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa 01.04.2021 (v záujmovom území sa nenachádzajú siete,
objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o., k predloženej dokumentácii
nemáme pripomienky, s vydaním ÚR – SP súhlasíme).
29. Navrhovateľ je povinný pred začatím akýchkoľvek budúcich stavebných prác na
predmetnej stavbe vytýčiť všetky jestvujúce podzemné vedenia nachádzajúce sa v
záujmovom území.
Stavebný úrad skonštatoval, že v tomto územnom konaní neboli zo strany účastníkov konania
a dotknutých orgánov predložené žiadne námietky a závažné pripomienky k umiestneniu
navrhovanej stavby; podmienky dotknutých orgánov a organizácií boli zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
platí dva roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti; nestráca však platnosť, ak
bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto
rozhodnutím.

ODÔVODNENIE:
Dňa 03.08.2021 podal navrhovateľ: spol. BelasaNET s.r.o., Námestie Mieru 8, 045 01
Moldava nad Bodvou, v zast. splnomocnenej spol. ArchiGraf s.r.o., Šafárikova 92, 048
01 Rožňava, na príslušnom stavebnom úrade návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej
stavby: „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“ v k. ú. Moldava nad Bodvou na
pozemkoch podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej líniovej
stavby. Týmto dňom bolo začaté územné konanie v predmetnej veci.
Stavba: „Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie“ má časovú väzbu na
výstavbu stavby „Metropolitná optická sieť BELASA", ktorá bola schválená územným
rozhodnutím č. 588/2015 zo dňa 07.09.2015.
Stavebný úrad oznámil dňa 05.01.2022 začatie územného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, dňa 06.01.2022 oznámil túto
skutočnosť verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli dotknutej obce a zvesenou
09.02.2022 a zároveň upustil od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním,
nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad
na riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Povoľujúci orgán upustil od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania v tejto veci aj podľa § 142h zákona č. 90/2020 Z. z.
(Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19) a vzhľadom k mimoriadnym
opatreniam a nariadeniam vlády a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s rizikom
šírenia koronavírusu COVID-19. Zároveň určil lehotu, dokedy mohli účastníci tohto
stavebného konania a dotknuté orgány uplatniť v tomto konaní svoje pripomienky, námietky a
stanoviská.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie navrhovanej stavby podľa § 37
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani
životné prostredie neohrozuje.
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Príslušný stavebný úrad v priebehu tohto územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili
vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako
sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov podať odvolanie na mesto Moldava nad Bodvou do 15 dní odo
dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

11.03.2022
Vyvesené dňa: ......................................

Pečiatka, podpis: ........................................

Zvesené dňa: ......................................

Pečiatka, podpis: ........................................
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