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Číslo spisu: 3181/2019, O: 27680/2019             Žiar nad Hronom: 31.10.2019 
Vybavuje: Ing. Gocník 
 
 
 
 
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
 

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 
stavebného zákona prerokovalo návrh zo dňa 18.09.2019 na vydanie územného rozhodnutia o  umiestnení 
stavby „Telekomunikačná prípojka F2BTS Kupča“ na pozemkoch parc.č. – líniová stavba v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 
35763469 zastúpená splnomocneným zástupcom Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 
360572258, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská 
Bystrica, IČO: 41182804 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Stavebný úrad 
posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a 
posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva 

 
 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 
 

„Telekomunikačná prípojka F2BTS Kupča“  
na pozemkoch parc.č. – líniová stavba 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, tak ako je zakreslené v situácii, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.  
 
I. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie) 

a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Ján Hrončiak, autorizovaný 
stavebný inžinier, čís. op. 1064*A2, Lukromtel, s.r.o., Československej armády 31, 967 01 Kremnica.  
Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši optické pripojenie technológie mobilnej sieti, spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
z jestvujúceho optického vlákna v k. ú. Žiar nad Hronom, časť Kupča. Trasa optického pripojenia bude 
realizovaná na pozemkoch parc. č. CKN: 2957, 2956, 2821, 3084, 3151 a 282 v k. ú. Žiar nad Hronom. 
Celková trasa novej časti optickej prípojky je navrhnutá z pozemku parc. č. CKN 2957 v k. ú. Žiar nad Hronom, 
ktorou prechádza jestvujúci optický kábel, ktorý je umiestnený cca 10,0 m od cesty III. triedy č. 2483. Z miesta 
napojenia na optickú sieť pokračuje trasa novej prípojky pretlakom popod cestu III. triedy č. 2483 a ďalej 
pokračuje po nespevnenej komunikácií, kde z časti je vedená v spoločnom výkope s elektrickou NN prípojkou, 
ktorá je súčasťou základňovej stanice. Celková dĺžka trasy je cca 1076,0 m. Do trasy sa umiestni HDPE 
multirúra 4x12/8, do ktorej sa zavedie 12 vláknový miestny optický kábel (OMK), z ktorých 2 vlákna sa 
v optickej spojke DOS02b prepoja do PÚ:0616-04:Žiar nad Hronom – Lovča, čím vznikne nový prevádzkový 
úsek skr. PÚ:0616-04:Žiar nad Hronom – ZH-KUP.     
2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
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a) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (č. OU-ZH-PLO-2019/009431 zo dňa 

09.09.2019) 
- Na náklady investora narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu v prípade, že do 

doby jedného roka nedôjde k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôd v pre účely vybudovania miestnej 
komunikácie. 

- Pred začiatkom prvých zemných prác sa vykoná skrývka humusového horizontu. Nesmie byť vykonaná 
na zamrznutej pôde. Skrývka ornice sa vykoná z výmery 61,50 m2 v 12,3 m3 a táto sa uloží na dobu do 
jedného roka na okrajovú časť výkopu po jednej strane, pri čom podorničie bude uložené na druhej 
strane výkopu. Na ploche nebudú uskladňované materiály, ktoré by mohli spôsobovať kontamináciu 
pôdy, pripadne iné znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy. Pri výkopových prácach oddeliť humóznu 
vrstvu ornice od podomičia a to spôsobom uloženia vrstvy humóznej na jednu stranu a podorničia na 
inú stranu. Pri zahŕňaní postupne zasypávať zeminou zo spodnejších vrstiev podorničia, smerom k 
povrchu humóznou vrstvou ornice s následným zatrávnením a uvedením do pôvodného stavu. 

- Navrhovateľ je povinný dodržať termín zahájenia a ukončenia prác na poľnohospodárskej pôde v 
katastrálnom území Žiar nad Hronom vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu v zmysle návrhu 
vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a v zmysle stanoviska č. OU-ZH-PLO-
2019/009431 zo dňa 09.09.2019. 

b) Banskobystrická regionálna správa ciest (č. BBRSC/05498/2018 zo dňa 12.11.2018) 
- Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky. 
- Štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 3,0 m od vonkajšej hrany uvedenej cesty v hĺbke 

minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti 
zodpovedného pracovníka BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. 0918543605. 

- Miesto križovania označiť podľa normy. 
- Pretlak bude od mostného objektu, priepustu minimálne 5m. 
- Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu. 
- Záručná lehota na pretlak 36 mesiacov. 
- Do spevnenej časti cesty (živičný kryt) a odvodňovacieho rigolu cesty III/2483 nebude vykonaný žiadny 

zásah. 
- Pri zahájení prác (pretláčanie chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho 0918543605. 
- Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2483 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase 

realizácie stavby 
- „Telekomunikačná prípojka Kupča - ZH-KUP", bude zodpovedať investor(stavebník). Za škody na 

zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Telekomunikačná prípojka Kupca - 
ZH-KUP" zodpovedá investor. 

- Práce v dotyku s cestou IXI/2483 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. 
do 15.04. príslušného kalendárneho roka. 

- Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu 
dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác 
na ceste III/2491 a o výnimku z ochranného pásma cesty 111/2483. 

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

- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Začatie a ukončenie prác pri križovaní cesty IIX/2483 musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním 
začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., Kamody Jaroslav t.č. 
+421918543605. 

- Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od 
ukončenia prác zástupcovi BBRSC a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, 
práce sa považujú za neukončené. 

- Kontaktná osoba BBRSC a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): 
Jaroslav Kamody t. č.: 0918 543 605. 



 
                                                                                                                    Strana 3 z 9 

 

- Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty 
IIX/2483 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC. 

- Križovanie cesty III/2483 pretláčaním chráničky je možné realizovať len na základe príslušných povolení 
cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v Žiari nad Hronom.  

c) Hydromeliorácie, š.p. (č. 2727-2/120/2019 zo dňa 13.05.2019) 
- Krytý odvodňovací kanál žiadame rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od osi kanála. 
- Pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu krytého kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., 

dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971. 
- K ukončeniu prác pri napojení na existujúcu sieť taktiež prizvať zástupcu nášho š.p., ktorý protokolárne 

(zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie prác. 
- V prípade poškodenia majetku štátu - krytého odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, 

š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora. 
- Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane zákresu krytého odvodňovacieho kanála žiadame 

predložiť na odsúhlasenie. 
d) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (č. KPUBB-2018/22967-2/96332/RUS zo dňa 30.11.2018) 

- Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum.  
e) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (č. OU-ZH-OSZP-Ol 1758-2/2018 

zo dňa 06.12.2018) 
- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch. 
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora. 
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste 
ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 
o odpadoch. 

- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom. 
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, 

je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas 
podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

- Stavebník po realizácii stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobe nakladania 
s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby. 

f) Orange Slovensko a.s., Bratislava (č. BB -1953/2019 zo dňa 25.07.2019) 
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické 

káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej 
potrebe pri vytýčení trasy. 

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
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. 

- Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s.. sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú 
predmetom toho vyjadrenia. 

- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, 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 
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- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +.- 30 cm 
skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu 
vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy PTZ, 

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu 

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k 
PTZ 

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu. ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou 
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky- 

fólia, markery) 
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob, 0907 721 378 
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to. že nezodpovedáme 

za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis 

o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ 
- Križovanie vykonať popod PTZ Orange a uložiť do chráničky. 
- Koordinovať realizáciu stavby so spol. Orange Slovensko. 

g) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (8403/111154/40603/2018 zo dňa 03.12.2018) 
- Stavba bude umiestnená v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Obergries z 10/2018. 
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov požiadate cestný správny orgán, ktorým pre diaľnice a rýchlostné cesty je Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR") o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme rýchlostnej cesty R2. 

- V prípade zmeny v projektovej dokumentácií resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom 
chránených záujmov je investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že 
bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky. 

- Investor stavby svojou činnosťou nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na R2. 
- Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme R2 vopred oznámite riaditeľovi Strediska 

správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR") 2 Nová Baňa, Ing. Dušan Minich, tel. 0911 032 
986, Nová Baňa, Železničný rad 22, 968 a budete postupovať podľa jeho pokynov resp. pokynov ním 
povereného pracovníka. 

- Osvetlenie stavby pred, počas výstavby a aj po ukončení nebude smerované tak, aby oslňovalo 
účastníkov premávky na rýchlostnej ceste R2. 

- Počas stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu rýchlostnej cesty R2 a jej súčastí. V prípade vzniku 
škody na majetku NDS je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie 
oznámi NDS -SSÚR 2 Nová Baňa, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody. 

h) Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (4600048648 zo dňa 30.11.2018) 
- Rešpektovať vedenie pri prácach. 
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. 

o energetických zariadeniach, a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN, (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 
na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter); pri realizácii 
výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skríň, 
a celistvosť uzemňovacej sústavy, 

- V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v 
teréne. Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb. 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej 
cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv 
vytýči určený pracovník SSD. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu 
SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud’ v " Zápise o vytýčení 
podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 
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- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD. ako aj pri prácach v 
ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia 
(vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany 
energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný 
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

- Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSD, 
a.s. 

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter 
na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme 
za poškodenie Vášho zariadenia. 

- Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
- Pri ďaľších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie 

fotokópie tohto vyjadrenia. 
i) SPP - distribúcia, a., Bratislava (č. TD/NS/0645/2018/Ka zo dňa 07.11.2018) 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom Online formuláru zverejneného na 
webovom sídel SPP-D (www.spD-distribucia sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m, stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení, 

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely 
stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, 

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 
požadujeme, aby stavebník rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 
plynárenským zariadeniam, 

- Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

- Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských 
zariadení a navrhovanou stavbou. 

- Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného, telekomunikačného zariadenia v zemnom 
prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 
73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D. 

j) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (č. 29439/2019/SCDPK/86245 zo dňa 22.10.2019)   
- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len ,,PD)“ k stavbe 

vypracovanej p. Zajacom, v októbri 2018. 
- V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD 

na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.. 
- Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Šaša Obergries, Rudohorská 32,974 11 

Banská Bystrica. 
- V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka 

na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní 
príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr, zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a 
určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR). 

- Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností 
ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR. 
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- Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso 
DaR. 

- V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a 
informačné zariadenia. 

- Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v 
pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác. 

- Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov 
cestnej premávky na DaR a jej súčastiach. 

- Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného 
stavu vrátane zatrávnenia. 

- Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty: 
dopravne.obmedzenia@mindop.sk; stanislav.marunak@minv.sk, NDS, a. s. - Stredisko správy a 
údržby rýchlostných ciest 2 Nová Baňa (ďalej len „S SÚR), riaditeľ Ing. Dušan Minich, tel. č.: +421 911 
032 986 a bude sa riadiť jej pokynmi, alebo pokynmi ňou povereného pracovníka S SÚR, pričom v 
predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú 
rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu. 

- Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a 
bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane 
oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne 
odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚR, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri 
odstránení škody. 

- Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy' 
projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN. 

- MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, 
ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

- Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo 
zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

- Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom 
archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.    

k) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (896-321/Vi-2018 zo dňa 19.11.2018) 
- V trase navrhovanej telekomunikačnej prípojky sa nachádzajú podzemné siete verejného vodovodu 

(skupinový vodovod ŽŽB) vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská 
Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská 
Bystrica, Závod 03 Prievidza, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 
73 6005. 

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú 
kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu 
vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z).termín 
realizácie bude oznámený zástupcom prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 15 
dní vopred.  

- Pred zahájením výkopových prác navrhovanej prípojky je nutné požiadať na zákazníckom centre v 
Prievidzi o vytýčenie trasy potrubia verejného vodovodu a uzatvoriť dohodu o cene. 

- Križovanie navrhovanej telekomunikačnej prípojky s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame 
zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. 

- Pred obsypaním navrhovanej telekomunikačnej prípojky prizvať pracovníka prevádzky úpravne vody ku 
kontrole dodržania vyššie uvedených podmienok. 

- Kontakt na pracovníka úpravne vody - p. Ján Hajabač, tel. 048 4327 743, 0905 801 404. 
- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním telekomunikačnej prípojky 

žiadame vykonať zápisy. 
- Po ukončení prác požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú 

kópie zápisov o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním telekomunikačnej 
prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu. 

mailto:dopravne.obmedzenia@mindop.sk
mailto:stanislav.marunak@minv.sk
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3. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť. Nestratí  však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

4. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺžiť, len ak 
pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti právoplatne skončené. 

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

 
II.   Námietky účastníkov konania: neboli podané. 
 

Odôvodnenie: 
 

Dňa 18.09.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,                    
IČO: 35763469 zastúpená splnomocneným zástupcom Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 
360572258, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Saša Obergies, Rudohorská 32, 974 11 Banská 
Bystrica, IČO: 41182804 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná 
prípojka F2BTS Kupča“ na pozemkoch parc.č. – líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.  

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom 
oznámením číslo 3181/2019 zo dňa 26.09.2019 a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 17.10.2019. Zároveň upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a 
pripomienky mohli uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Súčasne boli 
upovedomení, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). Dotknuté 
orgány boli poučené, že svoje stanoviská mali oznámiť v rovnakej lehote ,a že ak na posúdenie potrebujú dlhší 
čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov 
konania. Stavebný úrad  oznámil účastníkom začatie územného konania podľa ustanovenia § 36 ods. 4 
stavebného zákona verejnou vyhláškou. O priebehu ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním 
je spísaná zápisnica. 

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk 
uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie s 
cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, zároveň 
posúdil jeho súlad s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona.  

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: StVPS, a.s. Závod 06, Žiar nad 
Hronom; StVPS, a.s. Závod 03, Prievidza; SPP - distribúcia a.s., Bratislava; Slovak Telekom a.s., Bratislava; 
Orange Slovensko a.s., Bratislava; OTNS, a.s., Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava; SITEL, 
s.r.o.Bratislava; upc broadband Slovakia s.r.o. Bratislava; Energotel a.s., Bratislava; Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s.; Banskobystrická regionálna správa ciest; Hydromeliorácie š.p.; Okresný úrad Žiar nad 
Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, 
Banská Štiavnica; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Okresné 
riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, ODI v Žiari nad Hronom; Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad 
Banská Bystrica. Stavebný úrad zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a posúdil vyjadrenia účastníkov 
konania. 

Navrhovateľ na ústnom pojednávaní nepredložil všetky doklady v zmysle § 37 stavebného  zákona 
a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
stanovisko Ministersva dopravy a výstavby SR, a preto stavebný úrad konanie rozhodnutím pod č. s. 
3181/2019, O: 27078/2019 zo dňa 23.10.2019 prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie podania. Na 
základe výzvy navrhovateľ požadovaný doklad doplnil. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 
umiestnenie  nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám starostlivosti 
o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.  Účastníci konania 
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proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto 
stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100,00 €. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej  časti 
tohto rozhodnutia. 
 

Poučenie: 
 

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote     
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom,    
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom. 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Peter Antal 
primátor 

 
 

Rozhodnutie je vyhotovené v štrnástich origináloch v elektronickej forme a v troch origináloch v listinnej forme. 
 

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. 
Na základe toho je príslušný úrad povinný toto rozhodnutie po jeho doručení: 

 vyvesiť po dobu 15 dní na úradnej tabuli, jeho vyvesenie zverejniť na webovom sídle 
 
 
 
Vyvesené dňa: ................................ 
 
 
 
 
Zvesené dňa:   ................................    ................................................... 
 
                                                       pečiatka a podpis 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou 
Na vedomie: 
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
3. Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica 
4. Saša Obergies, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica  
5. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

- odbor starostlivosti o životné prostredie 
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom 
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7. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 
8. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, okresný dopravný inšpektorát, M. Chrásteka 

586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad 

Hronom 
11. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 


