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Vec:

Žiadost' o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podl'a § 39a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu "Optická
trasa FTTH Krompachy", umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území mesta
Krompachy žiadatel'a spoločnosť M-TEL s.r.o., Južná trieda 14, 040 01 Košice,
IČO: 36 171 961, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnost'ou Orange Slovensko,
a.s., so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zo dňa 14.07.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Krompachy, stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 33 ods. 1 zák.
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo
veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Optická trasa FTTH
Krompachy", umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území mesta Krompachy žiadateľa
spoločnost' M-TEL s.r.o., Južná trieda 14,04001 Košice, IČO: 36 171 961, zastúpenej na
základe splnomocnenia spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., so sídlom: Metodova 8,
82108 Bratislava, IČO: 35697270 zo dňa 14.07.2017 vydáva podľa § 39, § 39a, § 41 odst.
1) zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov toto

rozhodnutie o umiestnení stavby.

Stavba: "Optická trasa FTTH Krompachy"
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sa umiestňuje

na pozemkoch parcely C KN č. 3075, 283/1, 2833, 2835, 3077, 1509/2, 2840, 2842, 2843,
1502, 1503,2873/1,2860,2854,2846,2847,2849/1,3074, 1029/1, 1043, 1045, 1107/1, 1046,
1039/1,2859,2877,2951/1,2953,2954,2925/1,2965,2966,2967,1029/1,1002,1003,3078,
1006, 1005/1, 982, 980/1, 965, 968/1, 960, 958/1, 925/1, 952/3, 952/4, 924/1, 519, 3078/1,
520/1,2924/1,2837,2830,90850/5,2810,2809,2891,2878,2880,2909,2313/1,2908,2905,
2904/1, 3011, 3009, 3006, 3005, 3002, 2996, 2992, 3001/2, 3012/1, 28, 25, 245, k.ú.
Krompachy ana pozemkoch parcely E KN č.70144,90896/3,92453, 91171/4, 92441, 70577/1,
93046,90822/1,90826/4, k.ú. Krompachy.
Popis optickej trasy

Pri výstavbe optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., v meste Krompachy sa
uvažuje s využitím existujúcich chráničiek telekomunikačných spoločností, aby mestská zeleň
a verejné priestranstvá boli v čo najmenšej miere zaťažené výkopmi.

Pre výstavbu optickej siete FTTH Krompachy, v katastrálnom území Krompachy je
plánované napojenie z existujúceho sajtu na ul. Poštovej č. 5.

Prvá vetva optickej siete FTTH Krompachy začína na sajte na ul. Poštovej č.5 a smeruje
v zeleni v existujúcej chráničke spoločnosti Orange Slovensko a.s. na sever, kde sa rozdelí
smerom na východ a sever.

Smerom na východ pokračuje existujúca chránička spoločnosti až za bytový dom
Poštová 6-7-8-9, kde z trasy vybočí fúz pre napojenie bytového domu. Existujúca trasa
pokračuje ďalej na sever poza bytový dom Maurerova 7-8-9-10, ktorý napája zo severnej
strany. Tu sa existujúca trasa spoločnosti Orange Slovensko a.s. spojí s už existujúcou trasou
telekomunikačnej spoločnosti, ktorá bude mať voľné kapacity v predmetnej trase. Trasa ďalej
pokračuje smerom na severozápad na ulicu Štúrova, kde sa existujúce prípojky na pripojenie
bytových domov na adrese SNP č. 5 a SNP č. 7 napájajú na novú hlavnú trasu. Na ulici Štúrovej
sa pripoja všetky domy na už existujúcu trasu spoločnosti Orange Slovensko a.s.

Trasa smerujúca na sever od bytového domu Poštová č.5 využije už existujúce kapacity
iných telekomunikačných spoločností, počas trasy sa vybočí nový fúz, ktorý bude pretlakom
križovať cestu II. triedy č.547. Trasa ďalej pokračuje smerom na západ, kde pretlakom križuje
cestu III. triedy na ulici Hlavnej, cestou napája bytové domy SNP, Hlavná 1 a Hlavná 2.
Existujúca trasa telekomunikačných spoločností končí na rohu bytového domu na adrese
Hlavná 1, ďalej sa bude viesť nová trasa na napojenie materskej škôlky a bytového domu
Trangusova 2-4.

Existujúca trasa spoločnosti s voľnými kapacitami sa napojí na existujúcu trasu
investora na rohu bytového domu Maurerova 7, a voľné kapacity budú využité spoločnosťou
Orange Slovensko a.s. Trasa križuje miestnu komunikáciu na Maurerovej ulici, až pred bytový
dom Maurerova 1-3-5, kde sa rozdelí na severnú a južnú trasu.

Severná trasa sa ťahá pred bytovým domom Maurerova 1-3-5 a napája všetky vchody
samostatne. Na severnom rohu bytového domu trasa odbočí smerom na západ, v tomto bode
sa z existujúcej trasy vybočí nový fúz pre napojenie školy. Nový fúz bude križovať cestu II.
triedy č. 547, miestnu komunikáciu, a následne aj spevnenú plochu v areáli školy pretlakom.
Existujúca trasa ťahajúca sa na sever napája bytové domy na adrese Stará cesta 1 a 2 z južnej
strany. Za bytovým domom Stará cesta č.l trasa existujúcej optickej siete telekomunikačnej
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spoločnosti sa končí a pokračuje smerom na severovýchod s novým výkopom v zelenom páse
medzi chodníkom a plotom. Trasa optického vedenia spoločnosti Orange Slovensko a.s., končí
s napojením bytového domu na adrese Veterná l.

Južná trasa telekomunikačných firiem s voľnou kapacitou využívaná investorom je
vedená od bytového domu Maurerova 1-3-5 južne. Trasa sa ťahá pred bytovkou na adrese
Maurerova 2-4-6, kde napája všetky vchody zvlášť. Južná trasaje ťahaná prevažne v trávnatom
poraste výkopom, popod chodníky pretláčaním a popod miestne komunikácie
mikrotunelovaním a napája bytové domy na adresách Maurerova 17-18-19,20-21-22,23-24-
25,26-27-28,29-30,31-32. Z južnej trasy pri vchode Maurerova 6 sa vybočí nová prípojka na
napojenie bytového domu Maurerova č.11-12, a pri vchode Maurerova 25 sa vybočí trasa
smerom na východ na napojenie bytových domov Maurerova 14 a 51.

Druhá vetva optickej siete FTTH Krompachy začínajúca na sajte na ul. Poštovej č.5
smeruje v zeleni výkopom smerom na juh, kde križuje pretlakom miestnu komunikáciu na
Poštovej ulici. Pri bytovom dome Poštová 2 sa trasa opäť rozdelí, jedna trasa je vedená novým
výkopom smerom na západ k bytovému domu na adrese Hlavná 11-12, druhá trasa vedená
smerom na západ bude využívať voľné kapacity v už položených chráničkách
telekomunikačných spoločností.

Existujúca trasa je vedená poza bytový dom na adrese Poštová 3-4, kde sa rozdelí,jedna
vetva križuje miestnu komunikáciu na Maurerovej ulici, a zokruhuje sieť, druhá vetvaje ťahaná
smerom najuh, a napája bytové domy 48-19-50,45-46-47,42-43-44,41-40-39,38-37-36 a 35-
34 zo západnej strany. Pred vchodom Maurerova 35 sa trasa rozvetví, a jedna vetva sa ťahá
smerom na severozápad k bytovke Hlavná 30-31, druhá vetva je vedená novým výkopom v
zeleni až k bytovke na adrese Cintorínska 1-2. Pred bytovkou sa trasa opäť rozvetví. Trasa
smerujúca na západ napája potraviny, trasa smerujúca na juh križuje pretlakom miestnu
komunikáciu na Cintorínskej ulici a napája reštauráciu.

Trasa, ktorá ja ťahaná novým výkopom poza bytový dom Hlavná 11-12, sa ťahá ďalej
na juh, kde sa pri vchode Hlavná 14 napojí na už vybudovanú infraštruktúru providera s
voľnými kapacitami a pokračuje smerom najuh. Na severnej strane bytového domu Hlavná 16-
17-18 sa trasa opäť rozvetví, smerom na východ sa ťahá fúz novým výkopom, ktorý napája
bytové domy so súpisnými číslami 37-38,39,41 na ulici Hlavná. Smerom najuh sa trasa ťahá
poza bloky Hlavná 16-17-18, 19-20-21, 22-23 a napája všetky vchody zo západnej strany.
Bytový dom na adrese Hlavná 33 napája z severnej strany. Z existujúcej trasy
telekomunikačných spoločnosti s voľnými chráničkami sa pri vchode Hlavná 22 vybočí fúz
smerom na východ a napojí bytový dom Hlavná 33-34, následne sa fúz rozvetví na sever a na
juh. Severná časť napojí bytovky Hlavná 35 a 36 novým výkopom, a južná časť bytovku na
adrese Hlavná 32, pred bytovým domom Hlavná 30-31 sa trasy zokruhujú.

Pri vchode Hlavná 16je nová trasa smerujúca na západ vedená výkopom až k ceste III.
triedy, ktorú križuje pretlakom, následne sa trasa ťahá juhozápadne, kde križuje vodný tok.
Križovanie vodného toku bude v tomto mieste riešené upevnením kovovej chráničky na mostné
teleso. Trasa pokračuje ďalej smerom na západ do zelene, kde napojí bytové domy na adrese
Lorencova 9,10,11,12. Pri bytovom dome Lorencova č. 10 zabočí trasa smerom najuh, a napojí
sa na extistujúcu trasu telekomunikačnej spoločnosti s voľnými kapacitami, a ťahá sa poza
bytové domy Lorencova 4-5 ,6 ,7 a 8 a napája zvlášť každý vchod. Pri južnej strane bytového
domu Lorencova 4, vybočí jeden fúz na napojenie budovy na adrese Lorencova 754, trasa
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existujúcej infraštruktúry sa ťahá ďalej na západ, poza bytové domy Lorencova 1,2 a 3, kde
napája všetky vchody zvlášť. Na konci bytovky vybočí z existujúcej trasy fúz na napojenie
objektu Úradu práce soc. veci a rodiny, pracovisko Krompachy. Existujúca trasa sa ťahá
smerom najuh, za kaštieľom zabočí smerom na východ. Spred budovy školy sa plánuje využiť
už realizovaný riadený podvrt z dôvodu križovania Slovinského potoka. Ako sekundamá trasa
uvažuje s využitím voľnej kapacity spoločnosti NetIQ s.r.o.

Existujúca trasa telekomunikačných spoločností s voľnými kapacitami sa rozvetvuje pri
severnej časti bytového domu Mlynská 10. Jedna trasa vedie smerom na východ, nový výkop
napojí bytové domy na adresách Mlynská 2 a 3, a následne existujúca trasa odbočí smerom na
juh, kde sa ťahá poza bytovky Mlynská 5,6, 7 a 8 a napája ich z východnej strany.

Druhá trasa vedie smerom na východ, kde sa opäť rozvetví, nový fúz vedený výkopom
smerujúci na sever bude slúžiť k napojeniu bytového domu Slovinska 1 a trasa smerujúca na
juh bude napájať bytové domy Slovinska 3,4,5,6,7,8 z východnej strany.

Predmetná stavba bude realizovaná v intraviláne mesta Krompachy v trávnatom poraste
výkopom, popod chodníky pretláčaním a popod miestne komunikácie mikrotunelovaním.

HÍbka výkopu v intraviláne je 600 mm a v extraviláne 900 mm, pri hlbkovej orbe
1200 mm.

Pre umiestnenie a prípravu stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:
1. Na ochranu prírody a krajiny ana zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
- navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia,
- projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný

charakter.
2. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:
- pretože sa jedná prevažne o podzemné objekty nie sú kladené zvláštne požiadavky na

architektonické a urbanistické riešenie.
3. Napojenie na pozemné komunikácie:
- pre prístup na stavenisko budú využívané cesty v správe KSK a miestne komunikácie,
- časť staveniska bude obsadená vzájomnou väzbou prác na niekoľkých objektoch.

4. Napojenie na inžinierske siete:
- pre potreby výstavby bude používaná el. energia z miestnej rozvodnej siete. Počas

prevádzky nie je potrebné zabezpečenie energií.
5. Optická infraštruktúra investora Orange slovenskou a.s. bude ukončená pred obvodovými

múrmi všetkých bytových domov a rodinných domov.
6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov správcov inžinierskych sieti

6.1 Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi.
Vyjadrenie č. ORPZ-SN-ODI-3-052/2017 zo dňa 13.03.2017 kde sa uvádza. S vydaním povolenia
stavby v meste Krompachy podľa predloženej PD záväzne súhlasíme.
Investor najneskôr však 1 mesiac pred začatím stavebných prác predloží návrh regulácie dopravy
prenosným zvislým dopravným značením od miery zásahu do ciest II/547 , III/3255 a MK, resp.
od miery zvláštneho užívania ciest II/547 , III/3255 a miestnych komunikácií.

V prípade verejného záujmu si vyjadrujúci orgán vyhradzuje právo kedykoľvek podmieňujúce
podmienky zmeniť, alebo doplniť.
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Toto vyjadrenie nenahradzuje rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ani povolenia
príslušných cestných správnych orgánov, ktorým pre cesty II. a III. tried je Okresný úrad, Odbor
CDaPK v Spišskej Novej Vsi a pre miestne komunikácie je Mesto Krompachy.

6.2 netIQ s.r.o., Oľšavka 40, 053 61 Spišské Vlachy
Vyjadrenie zo dňa 17.03.2017. Podľa predloženej situácie dôjde v cca 90% navrhovanej trasy k
súbehu pripadne križovaniu našich podzemných vedení. Žiadame dodržať priestorovú normu STN
736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane
a zariadení. Pred začatím stavebných prác investor požiada o vytýčenie.

6.3 ANTIK Telecom s.r.o., Košice
Vyjadrenie zo dňa čj. 198/03/2017 zo dňa 07.04.2017. Naša spoločnost' v predmetnej lokalite má
vlastné podzemné siete a zariadenia , ktoré sme Vám orientačne zakreslili do Vami predloženej
situácie. Žiadame dodržať nasledovné podmienky:

pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky
amapového podkladu na e-mailovúadresu:mkopera~antik.sk. kontakt: 0915918489 -
Martin Kopera;
v okolí našich káblov - 3m - je potrebný ručný výkop;
v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu;
odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu;
pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia
byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005;
pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov ana
telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400;
v prípade prekládky našich vedení, tu 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 nepoškodenia vedenia.

6.4 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice
Záväzné stanovisko č.j. IU-2017/1064-2990-2 zo dňa 18.04.2017. S vydaním územného
rozhodnutia na stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie "FTTH Krompachy" aje
uskutočňovaním súhlasíme pri dodržaní týchto podmienok:
1. V súbehu s cestou optický kábel žiadame uložiť mimo koruny cesty t. j. min, 0,50 m za

cestným obrubníkom, pričom je potrebné rešpektovať plánované rozšírenie koruny cesty
v súvislosti so stavebnou úpravou križ. ciest.

2. V okolí križ. ciest II/547 a lII/3255 trasu optického kábla žiadame uložiť mimo obvodu
stavby "Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy", na uskutočnenie ktorej bolo
vydané stavebné povolenie, ktorého platnosť bola povolená vrátane predlženia lehoty na
ukončenie do 28.02.2019. Situáciu plánovanej stavebnej úpravy križ. ciest Vám v prílohe
pripájame.

3. Stavebník pred vydaním územného rozhodnutia k umiestneniu stavby si vyžiada písomný
súhlas aj od vlastníka dotknutých ciest - Košického samosprávneho kraja.
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4. Stavebník pred začatím stavebných prác v otvorenom výkope, ktoré budú vykonávané na
cestnom pozemku, uzatvorí so Správou ciest Košického samosprávneho kraja inominantnú
zmluvu (IZ) o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej
komunikácii, v ktorej budú stanovené ďalšie podmienky na uskutočňovanie stavby
v cestnom telese a na ochranu cesty. Koncept zmluvy bude stavebníkovi zaslaný na
základe jeho podnetu.

5. Stavebník pred začatím stavebných prác v cestnom telese, v dostatočnom predstihu
v zmysle cestného zákona požiada príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Spišská
Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o povolenie na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie s uložením podzemného vedenia do cestného telesa.
Podľa potreby obmedzenia cestnej premávky súčasne požiada o povolenie čiastočnej
uzávierky cesty a o určenie prenosného dopravného značenia počas uskutočňovania
stavebných prác s predchádzajúcim súhlasom ORPZ - ODr v Sp. Novej Vsi.

6. Obmedzenie cestnej premávky s čiastočnou uzávierkou cesty musí byť čo najkratšiu dobu
a prenosné dopravné značenie musí byť funkčné počas celej doby vykonávania stavebných
prác, ktoré si vyžiadajú obmedzenie cestnej premávky.

7. Vo väzbe na bod 3 tohto stanoviska sa na ukladanie vedení do telesa cesty ajej súčastí sa
vzťahuje § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.

8. Min. 15 dní pred začiatkom stavebných prác vykonávaných okolo ciest a v ich blízkosti
žiadame oznámiť majetkovému správcovi cesty na č. tel. 0917264469 (Ing. Blahútová).

9. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas ich vykonávania nebola prerušená cestná
premávka a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na dotknutej ceste.

10. Stavebník je zodpovedný za práce vykonávané na cestnom pozemku a v blízkosti
dotknutých ciest.

11. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k znečisteniu vozovky a k poškodeniu
cestného telesa ajeho súčastí. Nadmerné znečistenie vozovky je potrebné neodkladne
odstrániť a okolie cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu - požadovaného stavu.

12. Pri uskutočňovaní stavby v blízkosti dotknutej cesty zemina z výkopu nesmie byť uložená
na vozovke a odvodňovacích zariadeniach (rigoloch, cestných priekopách, priepustoch
atď.).

13. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty, v dôsledku
stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade
vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú
dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov
(TP) opravu vykonať na vlastné náklady.

14. Stavebník v mieste zásahu do cestného telesa cesty poskytuje na kvalitu vykonaných prác
záruku 5 rokov odo dňa ukončenia prác, resp. nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady
stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej
stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese
vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade
vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.

15. V prípade budúcej opravy úseku cesty dotknutej touto stavbou, v rámci predprojektovej
prípravy stavby a pred začatím stavebných prác na oprave dotknutého úseku cesty, pri
ktorej by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je stavebník, resp. vlastník podzemného
vedenia umiestneného v cestnom telese, povinný na výzvu vlastníka alebo správcu
dotknutej cesty zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný
dozor bezplatne.
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16. Po ukončení stavby stavebník doručí majetkovému správcovi dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby - porealizačné zameranie stavby v elektronickej podobe.

17. Stavebník najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia stavby v dotyku s cestným pozemkom,
sa písomne obráti na majetkovoprávny odbor Úradu Košického samosprávneho kraja, vo
veci majetkovoprávneho usporiadania cestného pozemku vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja dotknutého stavbou.

18. K projektovej dokumentácii a k vydaniu územného rozhodnutia si stavebník vyžiada
záväzné stanovisko aj od cestného správneho orgánu - Okresného úradu Spišská Nová Ves,
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. č. 5, 052 01 Spišská
Nová Ves.

19. Povinnosti uvedené v tomto vyjadrení sa vzťahujú aj na právnych nástupcov stavebníka.

6.5 Košický samosprávny kraj
Stanovisko č.j. 4391/2017/0SM-24776 zo dňa 30.08.2017 k stavbe "FTTH Krompachy".
KSK je vlastníkom ciest č. IV547 a č. IIV3255 a pozemkov reg. C KN parcelné č. 3074 a č.
3075 v katastrálnom území Krompachy. Ich správcom je Správa ciest KSK, Námestie
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len "správca").
Po prehodnotení predložených podkladov, ako aj stanoviska správcu, KSK ako vlastník ciest
ciest č. II/547 a č. III/3255 a pozemkov reg. C KN parcelné č. 3074 a č. 3075 v katastrálnom
území Krompachy požadujeme dodržanie nasledujúcich podmienok:

investor stavby vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou
na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK, alebo správcu;
pri realizácií stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne
záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zákone
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky
č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov;
pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých
inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch môžu
nachádzať;
investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali
bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v blízkosti stavby a bezpečnosť cestnej premávky,
všetky výkopy musia byť v súlade s STN 733050 Zemné práce zabezpečené
a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy;
investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemkov
v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov
v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto
súhlase v dôsledku neodborne prevedených prác;
o začatí i ukončení stavebných prác bude informovať správcu minimálne 5 pracovných
dní vopred;
investor je povinný pri realizácií stavby dodržiavať všetky podmienky uvedené vo
vyjadrení správcu č. IU-2017/1064-2990-2 zo dňa 18.04.2017;
akékoľvek zmeny projektu, alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest je
potrebné odsúhlasiť so správcom;
pred začatím stavebných prác uzatvorí investor so správcom dotknutých pozemkov
nájomnú zmluvu pre účely zabezpečenia práv k pozemkom;
investor je najneskôr do 60 dní od ukončenia stavby povinný v súlade s ustanovením
§66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zaplatiť m KSK
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jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania dotknutých nehnuteľnosti; výšku
náhrady preukáže predložením znaleckého posudku vyhotoveným na vlastné náklady.

Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej
stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.

7.6 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie
oblastného hygienika Košice

Záväzné stanovisko č.j. 1425212017ÚVHRl28688 zo dňa 11.04.2017. Kde uvádza, že súhlasí
s návrhom na územné konanie na stavbu "FTTH Krompachy". Vzhľadom na to, že predmetná
stavba svojím charakterom a umiestnením nemá vplyv na možné ohrozenie verejného zdravia
je možné súhlasiť s predloženým návrhom na územné konanie.

7.7 Termokomplex spol s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy
Vyjadrenie č. 45/TXl2017 zo dňa 03.03.2017.
Na základe Vašej žiadosti, zo dňa 22.02.2017, Vám oznamujeme, že vo Vami riešenej stavbe
"FTTH Krompachy" má naša organizácia teplovodné siete a komunikačný kábel s ktorými
dôjde ku križovaniu. Z uvedeného dôvodu požadujeme pri zahájení výkopových prác prizvať
povereného pracovníka našej organizácie za účelom spresnenia a vyznačenia polohy našich
podzemných sieti a vedení, zároveň dodržať priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005.

7.8 Kromsat s.r.o., Poštová 5, Krompachy
V uvedenej lokalite sa nachádzajú naše podzemné káblové vedenia Pred započatím
výkopových prác žiadame prizvať nášho zástupcu na presné vytýčenie káblov.
Pri súbehu a križovaní našich káblových vedení žiadame dodržať vzdialenosti križovania
a súbehu káblových vedení podľa STN 736005.
Pred zásypom káblových rýh, kde dôjde k odkrytiu našich káblov, žiadame prizvať na
obhliadku nášho zástupcu, (kontaktná osoba Igor Cuker 0905323624).

7.9 SVP š.p., OZ Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 04151 Košice
Stanovisko č. CS CS SVP OZ KE 1121/2017/37 zo dňa 23.03.2017.
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímame
nasledovné stanovisko.
Záujmovým územím preteká vodný tok Slovinský potok, č. toku 076, č. hydrologického
poradia 4-32-01-106, ktorý je vedený v správe našej organizácie ako upravený
vodohospodársky významný tok. K realizácii nemáme námietky, avšak požadujeme dodržať
nasledovné:

pri križovani vodného toku na mostných objektoch žiadame viesť chráničku s káblom
tak, aby nezasahovala do riečneho profilu t. z. 0,2 m nad spodnou konštrukciou
premostenia (jedná sa o západnú trasu na ulici Hlavná a Lorencova);
ukončenie chráničky riešiť 3 m od brehovej čiary vodného toku, resp. od vzdušnej päty
hrádze;
pri súbehu siete s vodným tokom viesť trasu výkopu min. 6,0 m od brehovej čiary
upraveného vodného toku v zmysle STN 736822, resp. 3,0 mod vzdušnej päty hrádze;
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viditeľne označiť povrchovými značkami štartovaciu a cieľovú jamu na oboch brehoch
vodného toku;
narušený terén vodného toku uviesť do pôvodného stavu;
zábery pozemkov vo vlastníctve SVP š.p., je potrebné majetkovo-právne vysporiadať
v spolupráci s odborom správy majetku SVP, š.p. OZ Košice;
v priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových
vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika - Ing. Kubalu
nač.0911819550;
po ukončení stavby predložiť výškopisné a polohopisné zameranie križovania stavby
s vodným tokom v digitálnej forme (súbor *dgn, *dwg) ;
zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 14 dní vopred na SVP š.p., Správe
povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Spišská Nová Ves.

Na základe ustanovení Zákona o vodách Č. 364/2004 Z. z. § 47, odst. 3 "Vlastníci stavieb",
alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na
vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý
odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom,
odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku.

7.10 SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice
Vyjadrenie dňa 17.03.2016. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete v majetku
spoločnosti SWAN KE, s.r.o. Žiadame o dodržanie nasledovných podmienok:
- pri realizácií stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN KE, S.r.o..
V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení
(ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zasadne ručným spôsobom bez používania strojných
mechanizmov v zmysle §66 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky
na adresu SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice;
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času
(uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú
prevadzkyschopnosť.

7.11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
Vyjadrenie č.j. 131-2017/25-4149 zo dňa 21.03.2017. Pri realizácií stavby dôjde do styku
s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe (NASES). Pri realizácií stavby musia
byt' dodržiavané všetky zákonné podmienky tykajúce sa ochrany existujúcich sieti (podľa
Zákona Č. 351/20 II Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005).
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých
správcom je NASES, je žiadateľ resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.).
Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržiavať ustanovenia §65 zákona
č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.

2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej
výstavby musia byt' dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne
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splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES, najneskôr do dňa
vytýčenia existujúcich sieti v správe NASES.

3. V zmysle §66, odst. 7. Zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.

4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy
existujúcich sieti v teréne.

5. Pred začatím zemných prác musí byt' zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy
priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom siete: Ivan
Novotný, ivan.novotnýía),nases.gov.sk, +421905719529.

6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
oboznámení s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatmosťou
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) v ochrannom
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť
realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia
zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.

7. Akékoľvek poškodenie zariadení NASES je nutné bezodkladne oznámiť na telefóne
číslo + 421 232780799.

8. V prípade odkrytia existujúcich sieti v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť
skutočnosť na telefónom čísle + 421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo
najkratšej možnej dobe a zabezpečiť siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté
zariadenia do pôvodného stavu).

9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov
a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.

10. V zmysle ustanovenia §66, odst. 10. Zákona č. 351/2011 Z.z. v prípade prekládky
existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES).
Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzatvorenej dohody nie
je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho
vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú
dokumentáciu správcovi siete.

ll. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

12. Toto vyjadrenie je platné l roka len pre účel, ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr
ako l rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NAS ES
o nové vyjadrenie.

13. V prílohe sú zaslané plány s orientačným zakreslením sieti v práve NASES.

7.12 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31.042 91 Košice
Vyjadrenie č. 4932/2017 zo dňa 13.03.2017.
Upozorňujeme Vás, že v záujmovej a v blízkostí záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných
mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV), ktoré si môžete
lokalizovať na mieste.
Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.
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1. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý ja určený na zabezpečenie spoľahlivej
a plynulej prevádzky ana zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
2. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného vedenia je vymedzené zvislýrni rovinami
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV
1. pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.
4.V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialeností do 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
vykonávať činností ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

5.Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialeností presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, akje zabezpečené, že tieto porasty
pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
6.Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzernného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzernného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podpemého bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzernného vedenia žiadame, aby nebola porušená
stabilita podpemých bodov a taktiež aby nebola porušená uzernňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných
STN.
7.0chranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodo rovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
8.V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem prípadov podľa ods. 14 zakázané:

zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
mechanizmy,
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a prevádzku,
prípadne prístup k elektrickému vedeniu.
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S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však
dodržať nasledovné podmienky:

pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky
a mapového podkladu na e-mailovú adresu spitko_stefan@vsds.sk, tel: 055 610 2792,
0917433 311, Ing. Štefan Škripko, alebo stolocny peter@vsds.sk, tel. 0556102213,
0918248563 - Ing. Peter Stoličný,
v prípade, že bude križované podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenia proti vzniky previsu,
odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia
byť minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005, Zmena a) tab. 1,2,
pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
zástupcu spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: Č.t. 055 6102909,
pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými
vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady
stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu
v súlade s normami STN 34 1050, STN 332000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie
sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich
priebehy neevidujeme.

7.13 SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44tb, 825 11 Bratislava 269
SPP-O. ako prevádzkovateľ distribučnej siete. podľa ustanovení zákona č 261/2012 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..Zákon
o energetike") požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

pred realizáciou zemný ch prác. alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je
zhotoviteľ prác povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné
vytýčenie existuj úcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu:
SPP - distribúcia. a.s. Mlynské Nivy 44/b, 828 II Bratislava (p. Adela Szamosiová, tel. č.
421 55626 5526. e-mail: adela.szamosiova({V.spp-distribucia.sk.
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia. ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
zhotoviteľ prác je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-O (p. Marcel Šálka, tel. Č. +421 55 626 5120)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
po dobu vykonávania prác je zakázané poškodzovať nadzemné a podzemné zariadenia
SPP-O, ako aj zariadenia ostatných subjektov, nachádzajúcich sa v blízkosti výkonu prác;
zhotoviteľ prác je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3060 až
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov:
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 SPP-O.:
zhotovitel' prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
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výkonu kontroly prevádzky. údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv. rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení:
zhotoviteľ prác je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je zhotoviteľ prác povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia. posypu a obsypú plynovodu a uloženie výstražnej
fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do Zápisu z vytyčovania plynárenských
zariadení;
odkryté plynovody, káble. ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu;
zhotoviteľ prác nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy. ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu:
každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátanie poškodenia izolácie potrubia. musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. Č. 0850 111727:
upozorňujeme, že SPP-D môže na všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €:
zhotoviteľ prác je povinný pri realizácií činnosti dodržiava ustanovenia Zákona
o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako
aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005.

7.14 Slovak Telekom, a. S., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné
podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA S.r.o. Č.

6611705567, dátum vydania: 28.02.2017 pre stavbu "FTTK Krompachy".
Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko:
Stavba dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Stavebník dodrží Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
stanoviska. č. 6611705567, dátum vydania: 28.02.2017 pre stavbu "FTTK Krompachy".
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a

zároveňje potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákonač. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53
4493203.
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4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/20 II 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 zákonač. 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
Slovak Telekom, a.s.alalebo 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 na Vami defmovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alalebo DIGI
SLOV AKIA , s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona č. 351/20 II 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 SEK spoločnosti 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, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk,
+421 534493203,0914700436

11. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
12. 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.

13. 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..

14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

7.15 Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2017/0038l0 zo dňa 21.03.2017. K umiestneniu a povoleniu
telekomunikačnej stavby "FTTH Krompachy" nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajina
námietky, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri ručných výkopových prácach v blízkosti zelene zachovávať maximálnu mieru
opatrnosti a práce realizovať tak, aby nedošlo k zbytočnému narušeniu resp.
ich poškodeniu.
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2. Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia STN
837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
v zastavanom území.

3. Pri realizácií samostatného výkopu - kde sa nachádzajú stromy a kry je potrebné o tom
informovať správcu verejnej zelene o ďalšom postupe.

4. Prípadný výrub drevín (stromov, krovín) zodpovedajúci § 47 zákona o ochrane prírody
a krajiny, nutný pre realizáciu stavby je možný iba na základe právoplatného súhlasu
príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.

5. Po ukončení výstavby dbať na dôslednú úpravu územia. Plochy dotknuté stavebnou
činnosťou vrátiť do pôvodného stavu, nezastavené plochy zatrávniť.

Vyjadrenie OU-SN-OSZP-2017/004782-2 zo dňa 04.04.2017
Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za dodržania týchto podmienok:
Odpady, ktoré vzniknú počas stavených prác je pôvodca a držiteľ povinný zaradiť v zmysle
vyhl. MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s
odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP
SR Č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:

- Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia
zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva;

- Vzniknuté odpady triediť podľa j ednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR
Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

- Utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných
nádobách a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom.

- Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť na stavenisko kontajner na zhromažďovanie
nevyužitých odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie resp. zhodnotenie podľa zákona NR
SR Č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch.

- Odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť na riadenú skládku odpadov prevádzkovanú
na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre OH.

7.16 Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Stanovisko Č. OU-SN-OCDPK-2017/003972 zo dňa 22.03.2017. Po preštudovaní predloženej
dokumentácie "FTTK Krompachy" nemáme námietky k hore uvedenej stavbe za dodržania
nasledovných podmienok:

Žiadateľ je povinný pred začatím prác požiadať tunajší úrad, ako cestný správny organ pre
cesty II a III. triedy o povolenie na zvláštne užívanie príslušnej pozemnej komunikácie
(II/547, IV3255), ich čiastočnú úzavierku a o irčenie prenosného dopravného značenia
s doložením nasledovných dokladov:

1. Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
súhlasné stanovisko OR PZ ODI Spišská Nová Ves;
vyjadrenie Úradu KSK, Správa ciest KSK, resp. strediska Spišská Nová Ves;
2 x PD prípadne situáciu s presným vyznačením miesta uvedených prác;
stanoviska dotknutých orgánov a organizácií;
stanovisko mesta Krompachy;
meno zodpovednej fyzickej osoby, adresa, telefónne číslo, funkcia;
správny poplatok 120,0 € ( podľa počtu dotknutí 1 cesty, max 5 násobok správneho
poplatku);

2. Čiastočná uzávierka cesta 11./11.triedy.
súhlasné stanovisko OR PZ ODI Spišská Nová Ves;
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stanovisko Správa ciest KSK, resp. strediska Spišská Nová Ves;
PD prípadne situáciu s presným vyznačením miesta uvedených prác, technická správa 2x;
stanovisko mesta Krompachy;
meno zodpovednej fyzickej osoby, adresa, telefónne číslo, funkcia;
prípadne stanoviska dotknutých orgánov a organizácií;
správny poplatok pre čiastočnú uzávierku cesta ILlU!. triedy - 170,0 €170,0 € ( 1 cesta);
termín realizácie od - do.

3. Určenie prenosného dopravného značenia pozemnej komunikácie:
súhlasné stanovisko OR PZ ODI Spišská Nová Ves;
projekt prenosného dopravného značenia (odbor. Spôsobilý projektant) 2x
správny poplatok sa nevyberá.

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty ako aj zvláštne užívanie pozemnej komunikácie včítanie
prenosného dopravného značenia je potrebné požiadať tunajší správny organ aspoň 3 týždne pred
zahájením prác.

7.17 Krajský pamiatkový úrad Košice
Vydal záväzné stanovisko č. KPUKE-201717955-2/26201/HT zo dňa 05.04.2017, ktorým
určujú podmienky ochrany archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu.
Krajský pamiatkový úrad Košice nemá námietky k umiestneniu stavby, ale žiada dodržať túto
podmienku:

Ak bude počas realizácie zemných prác 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. Podľa § 40 odseku 11 pamiatkového zákona
Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné do
výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým posudkom.

7.18 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17 058 89
Poprad

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie Č.O-6083/2017 zo dňa
23.03.2017.

V navrhovanej trase pokládky optickej sietesa nachádza verejný vodovod a verejná
kanalizácia v správe PVPS a.s. Poprad. Na trase dôjde k súbehu a križovaniu
podzemných vedení.
Optické vedenie, ktoré bude v súbehu s vodovodným potrubím, požadujeme uložiť
mimo pásmo ochrany verejného vodovodu (v zmysle zákona o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. § 19), to vo vzdialenosti najmenej 1,5 m
meranej vodorovne od pôdorysného okraja vodovodného potrubia.
Optické vedenie, ktoré bude v súbehu s kanalizačným potrubím, požadujeme uložiť
mimo pásmo ochrany verejnej kanalizácie (v zmysle zákona o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Zz., § 19), a to vo vzdialenosti meranej
vodorovne od pôdorysného okraja kanalizačného potrubia najmenej:

a.) 1,5 m pri kanalizačnom potrubí do priemeru 500 mm vrátane,
b.) 2,5 m pri kanalizačnom potrubí nad priemer 500 mm.

Pri nedostatku priestoru pre uloženie opt. vedenia v zastavanom území kontaktujte
správcu vodovodu a kanalizácie a po dohode dovoľujeme postupovať podľa
STN 73 8006 (min, odstupová vzdialenosť 0,40 m od vodovodu, 0,50 m od kanalizácie),
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Pri križovaní vodovodného, alebo kanalizačného potrubia požadujeme navrhnuté opt.
vedenie uložiť do chráničky dlhej 2,0 m a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť
najmenej 0,20 m (podľa STN 73 6005)
Pred začatím zemných prác požadujeme vytýčenie podzemných vedení v správe PVPS
a.s .. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie výkopových
prác 3 dni vopred pred realizáciou.
Výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie požadujeme vykonávať ručne.
Pretláčanie, resp. povŕtanie požadujeme riadiť smerom od vodovodu nie smerom
k vodovodu.
Po dokončení stavby požadujeme, aby ste nám odovzdali porealizačné zameranie styku
optickej siete s vedeniami v našej správe v digitálnej forme.
V trase zemného opt. vedenia sa môže nachádzať vodovod alebo kanalizácia alebo
vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Podmienky styku s opt.
vedenia a týmito vedeniami sú totožné ako pri styku s vedeniami v správe PVP S a.s.
Pri obnažení vodovodného potrubia žiadame pred zasypaním prizvať na obhliadku
správcu vodovodu, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok. Vodovod
alebo kanalizáciu znovu zasypať len so súhlasom správcu.
Kontakty na naších pracovníkov PVPS a.s.:
Vytýčenie vodovodu: patráč p. Labanc, tel. č. 0905 384795
Správca vodovodu Krompachy: p. Drusa, tel.č. 0905 219 813
Správca kanalizácie Krompachy: p. p. Forgáč, tel. . 0905 219 813

17.19Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou mesta, po akceptovaní našej požiadavky zníženia
rozsahu prekopávok a predložení upravenej situácie trasy, v ktorej žiadateľ zredukoval rozsah
prekopávok na najmenšiu možnú mieru a po vykonanej obhliadke celej trasy zástupcom mesta
Krompachy a projektantom stavby, kde bolo stanovené, že všetky chodníky, cesty a spevnené
plochy budú riešené pret1áčaním v dôsledku čoho bola dohodnutá aj ďalšia úprava trasy,
vydáva k uloženiu optickej prípojky stavby "FTTH Krompachy" toto stanovisko: súhlasí
s uložením optickej prípojky stavby "FTTH Krompachy" za týchto podmienok:

A. Žiadate!':
1. Dodrží stanovený minimálny, iba nevyhnutne potrebný rozsah prekopávky verejného

priestranstva s využitím jestvujúcich telekomunikačných sietí iných vlastníkov, resp.
správcov.

2. Kríženie s telesami chodníkov, ciest a spevnených plôch bude riešiť odborne spôsobilou
osobou pret1áčaním.

3. Dodrží príslušné STN a platnú legislatívu SR v PD ako aj počas realizácie stavby.
4. Pred realizáciou stavby požiada štatutárny zástupca žiadateľa písomnou formou

v dostatočne dlhom časovom predstihu Mesto Krompachy, ako cestný správny orgán,
o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk,
resp. spevnených plôch) a pri podaní žiadosti uhradí príslušný správny poplatok. Ďalej
požiada o povolenie prekopávok verejných priestranstiev. Upozorňujeme, že pre cestu
II/547 15 a cestu III. tr. č. 3255 je potrebný súhlas príslušného cestného správneho
orgánu.

5. K žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií predloží projekt
organizácie dopravy počas realizácie stavby schválený ORPZ, Okresným dopravným
inšpektorátom v Spišskej Novej Vsi.
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6. Bude pri realizácii stavby zodpovedať za vytýčenie iných podzemných inžinierskych
sietí, ako aj za prípadné vzniknuté škody na majetku mesta, resp. tretích osôb spôsobené
počas realizácie prác, ako aj za prípadne škody vzniknuté následne v dôsledku
akejkoľvek vady diela.

7. Prekopávky uvedie do pôvodného stavu odborne spôsobilou osobou. Odovzdanie
prekopávok bude písomnou formou na základe písomnej výzvy žiadateľa. Následne
bude vykonaná obhliadka celej trasy za účasti zástupcu mesta Krompachy a zástupcu
žiadateľa. Záruku na práce stanovujeme na 5 rokov odo dňa ich písomného odovzdania
a prevzatia.

B. Mesto Krompachy:
Vyhradzuje si kedykoľvek toto stanovisko zmeniť, resp. zrušiť, ak si to vyžiada verejný
záujem.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí
dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Na stavbu sa v zmysle § 56 písm. b. stavebného
zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje, pretože sa jedná o stavbu nadzemných
a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích
bodov.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Správny poplatok v hodnote 100 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov bol uhradený.

Odôvodnenie:
Dňa 14.07.2017 podala spoločnosť M-TEL s.r.o., Južná trieda 14, 040 Ol Košice,

IČO: 36 171 961, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,
so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, na tunajšom stavebnom úrade
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Optická trasa FTTH
Krompachy", umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území mesta Krompachy. Keďže
predložený návrh nepostačoval ako podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad
príslušný podľa § 33 a § 117 stavebného zákona a podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona vyzval
výzvou č.j. 12525/20 17IÚK -VýzlČá zo dňa 21.07.2017 navrhovateľa, aby predložil chýbajúce
doklady a Rozhodnutím č.j. 12694/20171ÚK-Pre1Čá zo dňa 21.07.2017 územné konanie
prerušil.

Po doplnení návrhu stavebný úrad oznámil začatie konania všetkým účastníkom konania
a dotknutým orgánom podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona verejnou
vyhláškou a oznámením č. 13472/2017ÚK-ozn/Čá zo dňa 18.08.2017.
Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 18.09.2017.

Mesto Krompachy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona
č. 50 11976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská
uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov
konania.

Stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti
o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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Poučenie:

Ing.It2:::::1
primátorka mesta

Príloha pre žiadateľa:
Overená projektová dokumentácia stavby s vyznačením umiestnenia stavby.

Rozhodnutie sa doručí:

Verejnou vyhláškou

Doručí sa:
1. M-TEL S.r.o., Južná trieda 74,04001 Košice
2. Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3. Úrad KSK, odbor dopravy a poz. komunikácii, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
4. Okresný úrad, Od. star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Okresný úrad, Od. cest. dopravy a PK, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
6. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
7. MD a výstavby, Útvar ved. hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Košice,

Štefánikova 50/A 040 O 1 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25,04001 Košice
9. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/1 7, 058 89 Poprad
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava 26
11. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
12. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10,040 Ol Košice
13. Správa ciest KS K, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
14. EcoLED Solutions a.s., Zámocká 20,811 Ol Bratislava
15. Termokomplex s.r.o., Hlavná 77/42,05342 Krompachy
16. SVP, š.p., Odštepný závod Košice, Medzi mostami 2, 041 59 Košice
17. Kromsat s.r.o. Poštová 2,05342 Krompachy
18. Netiq s.r.o., Oľšavka 40,05361 Spišské Vlachy
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava,
20. NASES, Trnavská cesta 1OO/II, 821 Ol Bratislava
21. SWAN KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
22. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. SMaRR, 053 42 Krompachy
23. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. výstavby TSažP, 05342 Krompachy
24. Mesto Krompachy stavebný úrad, Námestie slobody 1,053 42 Krompachy
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