Obec Ličartovce
Ličartovce č. 239
č. SÚ/4060/136060/2022-Sc/166

082 03 Lemešany
V Prešove dňa: 31.10.2022

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú
inžiniersku stavbu:

„Optická sieť M.S.Profi – prepojenie obcí“
Navrhovateľ:

M.S. Profi, s.r.o., IČO 36503754, Ličartovce 227, 082 03 Lemešany
v zastúpení

ArchiGraf s.r.o., IČO 51213788, Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, na
základe plnomocenstva zo dňa 01.04.2021.
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 31.01.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby:

„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“
Prešovský kraj (okres Prešov) Ličartovce, Lemešany, Drienovská
Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce,
v katastrálnom území:
Košický kraj (okres Košice – okolie) Budimír, Kráľovce, Ploské,
Obišovce,
v zmysle §3 ods.2 vyhlášky 453/2000 Z.z. sa v návrhu neuvádzajú stavba bude umiestená tak ako je zakreslené v prílohách, a to
v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy s vyznačením
na pozemkoch:
umiestnenia stavby v širších vzťahoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia

Obec Ličartovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona
a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ
STAVBY
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“
Líniová inžinierska stavba „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“ bude realizovaná na
pozemkoch v kat. úz. Prešovský kraj (okres Prešov) - Ličartovce, Lemešany, Drienovská
Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce,
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Košický kraj (okres Košice – okolie) - Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce tak, ako je
zakreslené v prílohách, a to v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy v mierke
1:2000 s vyznačením umiestnenia stavby v širších vzťahoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia.
Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optických prepojení jestvujúcich sietí v
obciach Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce, Drienov, Brestov, Šarišské Bohdanovce,
Ličartovce, Lemešany a prípravu na napojenie plánovaných sietí v obciach Drienovská Nová
Ves a Mirkovce pre poskytovanie telekomunikačných služieb v čo najširšom meradle.
Predmetom stavby Je uloženie dvoch AB HDPE rúr s priemerom 40 mm s
predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm. Do jednej z položených
HDPE rúr bude následne zafúknutý optický mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
Členenie stavby – opis trasy:
AREA 1: Budimír - Král'ovce
Optická trasa AREA 1 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Budimír a Král'ovce.
Začína v zemnej šachte SP1 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 54/83 v k.ú.
Budimír. Odtial' vedie v zeleni popri miestnej komunikácií a následne prechádza cez parcelu
KNC 54/1 smerom k dial'nici D1. Križuje vodný tok Vajkovský potok, dial'nicu D1, vodný
tok Torysa a popri poľnej ceste pokračuje až k obci Kráľovce, kde končí v zemnej šachte SP2
na parcele KNC 196/59 a SP3 na parcele KNE 1646, kde sa napája na existujúcu trasu.
Napojovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Budimír
o Šachta SP1 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 54/83
Ukončovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Král'ovce
o Šachta SP2 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 196/59
o Šachta SP3 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 1646
· Dĺžka optickej trasy M.S.Proti s.r.o.v časti AREA 1 - 2097 m
AREA 2: Ploské - Ortáše
Optická trasa AREA 2 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obec Ploské, IBV a časť
Ortáše. Začína v zemnej šachte SP4 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 828/1 v k.ú.
Ploské. Z tohto bodu križuje komunikáciu III/3336 a vedie v súbehu s touto komunikáciou až
po parcelu KNC 605/8, odkial' križuje miestnu komunikáciu a vedie popri komunikácií až do
časti Ortáše po parcelu KNC 749/1. Na základe podmienok obce Ploské trasa napája IBV
Rúbaniská vzdušným vedením pričom trikrát križuje miestnu komunikáciu závesným
vedením.
Napojovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Ploské
o Šachta SP4 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 828/1
Ukončovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Ploské
o obytné a obecné budovy v k.ú. Ploské v IBV Rúbaniská
o stožiar NN na parcele KNE 733/1
Dĺžka optickej trasy M.S.Proti s.r.o.v časti AREA 2 - zemná trasa 2829m
- vzdušná trasa 1944 m
AREA 3: Brestov
Optická trasa AREA 3 investora M.S. Profi s.r.o. pripája prístupový bod investora (VN
stožiar). Trasa začína v zemnej šachte SP5 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE
1486/15 v k.ú. Brestov. Odtiatľ trasa križuje komunikáciu III/3438 a napája VN stožiar na
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parcele KNE 1503.
Napojovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Brestov
o Šachta SP5 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 1486/15
Ukončovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Brestov
o stožiar VN na parcele KNE 1503
· Dĺžka optickej trasy M.S.Proti s.r.o.v časti AREA 3 - 308 m
AREA 4: Brestov - Mirkovce
Optická trasa AREA 4 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Brestov a Mirkovce.
Začína v zemnej šachte SP6 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 349/13 v k.ú.
Brestov. Odtiaľ vedie v súbehu s komunikáciou III/3438 až k obci Mirkovce. Pred vstupom
do obce trasa križuje komuikáciu III/3438 mikrotunelovaním a pokračuje smerom k obci
popri ceste až do zemnej šachty SP7 umiestnenej na parcele KNE 481/21 v k.ú. Mirkovce.
Napojovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Brestov
o Šachta SP6 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 349/13
Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Mirkovce
o Šachta SP7 na parcele KNE 481/21
· Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 4- 2761 m
AREA 5: Šarišské Bohdanovce - Drienov
Optická trasa AREA 5 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Šarišské Bohdanovce a
Drienov. Trasa začína v zemnej šachte SP8 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE
2720 v k.ú. Šarišské Bohdanovce. Odtial' vedie v súbehu s komunikáciou III/3325 a III/3449
až k obci Drienov. Južnú stranu obce Drienov obchádza a končí v zemnej šachte SP9 na
parcele KNE 866/711 na ulici Májová.
Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Šarišské Bohdanovce
o Šachta SP8 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 2720
Ukončovacl bod siete M.S.Prof! s.r.o. v k.ú. Drienov
o Šachta SP9 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 866/711
Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 5- 3669 m
AREA 6: Drienov - Lemešany - Ličartovce - Obišovce
Optická trasa AREA 6 investora M.S. Prof s.r.o. prepája obce Drienov, Lemešany, Ličartovce
a Obišovce. Trasa začína v zemnej šachte SP10 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE
3007 v k.ú. Drienov. Odtial' vedie južne popri komunikácií III/3445 až po prístupový bod
investora - stožiar VN na parcele KNC 1308/10 v k.ú. Drienov. Na tejto trase bude vytvorená
šachta SP11 na parcele KNE 867/36 v k.ú. Drienov, z ktorej vedie vetva západne cez vodný
tok Torysa, diaľnicu D1 a komunikáciu I/20 až po zemnú šachtu SP12, umiestnenú pri
komunikácií I/20 na parcele KNC 1265 v k.ú. Obišovce. Z tejto šachty vedie trasa južne, v
súbehu s komunikáciou I/20 a následne križuje komunikáciu HI/3460. V tomto bode sa trasa
rozdelí, jedna vetva napája priemyselnú časť a solámu elektráreň v k.ú. Lemešany .. Druhá
vetva vedie v súbehu s komunikáciou I/20 až k obci Lemešany, kde končí trasa v zemnej
šachte SP13 na parcele KNE 483/1. Zo zemnej šachty SP12 vedie trasa aj smerom na sever
pričom sa ťahá po západnej strane komunikácie až do šachty SP14 umiestnenej na parcele
KNC 1283 v k.ú. Obišovce. Trasa pokračuje ďalej po tejto strane komunikácie až k obci
Ličartovce, kde končí v šachte SP16 umiestnenej na parcele KNE 547/42. Druhá vetva vedie
zo šachty SP14 smerom na západ, do Obišoviec, pričom cestou križuje železničnú vlečku a
železničnú trať ŽSR 188 Košice - Muszyna v úseku Obišovce- Ličartovce a končí pri
cintoríne v zemnej šach te SP15 na parcele KNC 645.
Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienov
o Šachta SP10 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 3007
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Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienov
o stožiar VN na parcele KNC 1308/10
Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Lemešany
o Šachta SP13 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 483/1
o solárna elektráreň
Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Ličartovce
o Šachta SP15 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 547/42
Ukončovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Obišovce
o Šachta SP16 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 645
Dĺžka optickej trasy M.S.Proti s.r.o.v časti AREA 5 - 5575 m

AREA 7: Ličartovce - Drienovská Nová Ves
Optická trasa AREA 7 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Ličartovce a Drienovská
Nová Ves. Začína v zemnej šachte SP17 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 555/3
v k.ú. Ličartovce. Odtial' vedie severne cca 100 m v súbehu s komunikáciou I/20 a následne
odbočí vpravo a vedie cez pole až k obci Drienovská Nová Ves. Pred vstupom do obce trasa
križuje miestnu komunikáciu a končí v zemnej šachte SP18 na parcele KNE 1496/3. Pred
šachtou SP17 trasa ešte raz križuje komunikáciu I/20.
Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Ličartovce
o Šachta SP17 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 555/3
Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienovská Nová Ves
o Šachta SP18 na parcele KNE 1496/3
Oížka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 4 - 1826 m
TRASA SPOLU...................................................... 21 009 m
1. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch,
Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z,, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti
podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.
3. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich
poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade
s pokynmi správcu pred poškodením.
4. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí.
5. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého
poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré
môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
6. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné
riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území
a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
7. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia,
aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
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8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné
náklady.
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a
v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
10. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle
§12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
11. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6
stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
12. Náhrada
za
poškodenie
nehnuteľnosti
a
porastov
a
náhrada
za
obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností sú riadené ustanoveniami § 66 ods. 4 a 5
ZEK. V zmysle uvedených ustanovení nárok na jednorazovú náhradu vzniká po skončení
nevyhnutných prác resp. po vzniku obmedzenia vlastníka alebo užívateľa v obvyklom
užívaní nehnuteľnosti a to do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia
užívania nehnuteľnosti.
13. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní
pred začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia
a KS o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva
a verejnej zelene.
14. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy
pôdy a získanú ornicu rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 m2
navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 837010
o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov
existujúcej vzrastlej zelene.
15. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13
vyhl. č. 532/2002 Z.z.
16. Ak bude nutné pri realizácií stavby čiastočne obmedziť cestnú premávku na dotknutých
komunikáciách, je potrebné vopred spracovať a odsúhlasiť na KDI príslušnú
dokumentáciu prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení so zreteľom čo
najmenšieho obmedzenia premávky na dotknutých komunikáciách. Dokumentácia musí
presne vystihovať situáciu použitia dopravného značenia, resp. obmedzia na konkrétnej
komunikácii. Zároveň je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie
určenia a použitia predmetného prenosného dopravného značenia, pripadne o povolenie k
vykonaní u dopravného obmedzenia (uzávierky) alebo zvláštneho užívania pozemnej
komunikácie. V tomto prípade KDI požaduje predložiť ku schváleniu projektovú
dokumentáciu, ktorá bude vystihovať konkrétnu situáciu dopravného obmedzenia.
17. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na
tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
Osobitné podmienky:
Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydali:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd.
oblastného hygienika Košice, pod č. 17639/2022/ÚVHR/22149 zo dňa 22.02.2022 –
súhlasí bez pripomienok
2. Okresný úrad Košice – okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OUKS-OSZP-2022/005358-002 zo dňa 16.02.2022 - súhlasí

6

Podmienky súhlasu:
1. Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom vykonať v zmysle STN 73 6822
„Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".
2. Pri križovaní vodného toku podvŕtaním, príp. prekopaním, uložiť líniové vedenie v
chráničke v hÍbke 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných
nánosov. Chráničky dimenzovať na zaťaženie min. 25 t vzhľadom k hmotnosti stavebných
mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
3. Dno koryta vodného toku v mieste križovania prekopaním opevniť po zavlečení
chráničky kamennou rovnaninou v rozsahu min. 5 m nad a min. 5 m pod miestom
križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta. Kamenná rovnanina pritom musí
plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. V prípade vodohospodársky
významných vodných tokov v závislosti od spôsobu križovania vodného toku zabezpečiť
statickú bezpečnosť vedenia uloženého v koryte vodného toku. Pri križovaní s upraveným
vodným tokom vrátiť opevnenie koryta do pôvodného stavu.
4. Pri riešení nadzemného vedenia optickej siete prednostne využiť existujúce mostné
objekty. Chráničky v každom mostnom objekte osadiť tak, aby žiadna ich časť
nezasahovala do prietočného profilu vodného toku.
5. V prípade súbehu líniového vedenia s drobným vodným tokom dodržať odstupnú
vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 6 m.
6. Pred realizáciou stavby odsúhlasiť s operatívnym správcom vodných tokov - Správou
povodia Hornádu a Bodvy, Košice, spôsob križovania optickej siete s vodohospodársky
významným vodným tokom Torysa.
7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k zhoršeniu kvality
povrchových a podzemných vôd.
8. Prípadné narušenie opevnenia profilu vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
9. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu vodného toku.
10. Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi oznámiť Správe povodia
Hornádu a Bodvy; Košice, písomne - Ing. Monike Bamhorovej, e-mail:
monika.bamhorova@svp.sk a kosice@svp.sk, minimálne 14 dní vopred, za účelom
určenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas
realizácie stavby.
11. Na preberacie konanie stavby prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ Košice a najneskôr pri
kolaudačnom konaní odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a
polohopisné zameranie križovania vodných tokov (situácia a priečny rez križovania
koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením
staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj
v digitálnej forme (súbor* .dgn, * .dwg).
Tento súhlas je podľa §27 ods.5 vodného zákona podkladom na konanie podľa
osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od
vydania súhlasu.
Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko v
zmysle § 140 b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-POOSZP3-2022/014813-02-002 zo dňa 05.04.2022
Súhlas na uloženie optických prepojení v území, kde sa nachádzajú vodné toky, sa vydáva
za týchto podmienok a pripomienok:
1. Pri križovaní v mieste, kde sa nachádzajú vodné toky musí byť líniové vedenie uložené
v chráničke v hÍbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania
prípadných nánosov. Chráničku dimenzovať na zaťaženie min. 25 t.
2. Časť navrhovanej trasy uloženia káblov sa nachádza v záplavovom území vodohospodársky
významného vodného toku Torysa.
3. V mieste križovania vodného toku dno koryta treba po uložení chráničky opevniť kameninou v
rozsahu 5 m nad a min 5 m pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta
podľa požiadaviek správcu vodného toku (SYP, š.p.).
4. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred Spréve povodia Hornádu a Bodvy, Košice z dôvodu
zabezpečenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas
realizácie stavby.
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5. K preberaciemu konaniu prizvať zástupcu správcu vodných tokov.
6. Umiestnenie optického kábla v mieste križovania vodného toku označiť podľa pokynov
zástupcu správcu vodných tokov.

4. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-POKDl-106-01512022 zo dňa 28.03.2022 – súhlasí s udelením výnimky OP bez pripomienok
5. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný
inšpektorát pod č. ORZP-KS-ODl-18-045/2022 zo dňa 14.03.2022 – súhlasí,
podmienené splnením podmienky
 pred začatím stavebných prác je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného
značenia a predložiť ho na odsúhlasenie tunajšiemu dopravnému inšpektorátu
6. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest pod č. SSC/950127/2022/6371/4051 zo dňa 01.03.2022 – súhlasí s požiadavkami
- našich záujmov sa dotýka v časti priečneho prepojenia optického kábla cez cestu 1/20 a
pozdlžneho vedenia optických káblov vedľa cesty 1/20,
-k navrhovanej stavbe sme sa vyjadrili dňa 11.10.2021 pod č. SSC/8697/2021/2320/34887,
-pozdlžne vedenie optického kábla vedľa cesty 1/20 musí byť situované v intraviláne mimo hlavný
dopravný priestor cesty 1/20 a v extraviláne mimo ochranné pásmo cesty 1/20,
-len v prípade, že je to z technických príčin nemožné je možné kábel osadiť v ochrannom pásme
cesty 1/20 / medzi obcami Lemešany - Ličartovce a Drienovská Nová Ves / na základe povolenia
príslušného cestného orgánu,
-priečne prepojenia optického kábla cez cestu 1/20 / výkres N.09 a N.11 / musia byť realizované
technológiou pretláčania s uložením káblov do chráničiek híbke podľa STN 73 6005,
-chráničky musia byť na obidvoch koncoch vyvedená min. 0,5 m za vonkajšiu hranu cestnej
priekopy v súlade s predloženým priečnym rezorn.,
-štartovacie a cieľové jamy musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť
stabilitu telesa cesty 1/20,
-uloženie optického kábla do telesa cesty 1/20 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961
Zb. v znenl neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty 1/20, ktoré vydáva
príslušný cestný správny orgán,
-všetky prípadne zásahy do telesa cesty 1/20, resp. obmedzenie cestnej premávky na ceste 1/20
požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na
detašovanom pracovisku Prešov/ p. Smetanka 0902 896 413/,
-keďže dokumentácia bola doplnená v súlade s našimi požiadavkami/ vzorový priečny rez ,
okótovanie pozdlžnej vzdialenosti k ceste 1/20 a pod./ s vydaním územného rozhodnutia na
predmetnú stavbu ako aj povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/20 ako aj výnimky z činnosti v
ochrannom pásme cesty 1/20 budeme súhlasiť za podmienky podpísania „Dohody" o spravovaní
uloženia vedenia v cestnom telese a opráv vád z dôvodu uloženia vedenia v cestnom telese s SSC
pred vydaním rozhodnutia.
-podpísaná „Dohoda" zo dňa19.09.2022 je neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska
-toto vyjadrenie má platnosť 2 roky od jeho spracovania,
-riaditeľ IV SC Košice je oprávnený konať za Slovenskú správu ciest v rozsahu udeleného
podpisového práva generálneho riaditeľa, ktorý je v zmysle Organizačného poriadku štatutárnym
orgánom SSC
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia dopravy a pozemných komunikácií pod
č. 16298/2022/SCDPK/ 18202 zo dňa 09.03.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných
podmienok:
1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD)"
k stavbe „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí", vypracovanej Ing. Tomášom
Bradáčom v januári 2022.
2. V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom
chránených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD
na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.
3. Zodpovednou osobou bude žiadateľ - spoločnosť M.S.Profi, s.r.o., so sídlom
Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce.
4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť priamo alebo
nepriamo obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať
potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní
nevyhnutných povolení príslušného cestného správneho orgánu (napr. zvláštne

8

užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných
zariadení na DaR) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť
ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR a nesmie dôjsť k obmedzeniu a
ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Výkonom jednotlivých
pracovných činností nesmú byť poškodené akékol'vek technické alebo stavebné
objekty cesty, ktoré by mali negatívny dopad na ohrozenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky v dotknutom úseku DaR.
6. Manipulačná ani stavenisková doprava vrátane staveniskových mechanizmov nesmie
byť za žiadnych okolností priamo dopravne pripojená prostredníctvom cestného
telesa na predmetný úsek DaR.
7. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné,
propagačné a informačné zariadenia.
8. 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.
9. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby
oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
10. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli
vrátené do pôvodného stavu.
11. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej
ukončenie na kontakty: dopravne.obmedzenia@mindop.sk
dopravna.policia@minv.sk
NDS, a. s., Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov (ďalej len „SSÚD 11"),
riaditeľ strediska Ing. Štefan Dióssy, tel. č.: +421 903 406 360 a bude sa riadiť jeho
pokynmi, resp. pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 11, 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.
12. 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 oddeleniu majetkovej správy NDS, a. s., prípadne prekonzultuje spôsob a
postup pri odstránení škody.
13. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane
zdravia pri práci.
14. 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.
15. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky
zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo
verejný záujem.
16. 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 dobujej užívania.
8. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod
č. OU-KS-OCDPK-2022/006152-002 zo dňa 22.03.2022 – súhlasí za dodržania
nasledovných podmienok:
1. Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č.
III/3336 v katastrálnom území Ploské, mimo súvisle zastavaného územia obce Ploské,
parcela registra "C" č. 828/1. v súvislosti s realizáciou stavby ,,Optická sieť M.S. Profiprepojenie obcí".
2. Stavba musí byť zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
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vypracovanou odborne spôsobilou osobou, Ing. Tomáš Bradáč (PD 01/2022).
3. Pri výstavbe rešpektovať požiadavky v stanovisku Správy ciest KSK, Ostrovského 1,
040 01 Košice, č. sp.: IU-2021/3726-11014 zo dňa 22.09.2021 a záväznom stanovisku
OR PZ ODI Košice - okolie, č. sp.: ORPZ-KSODI-18-045/2022 zo dňa 14.03.2022.
4. Stavba sa bude realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia alebo
stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby ktoré vydá príslušný stavebný
úrad, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení a cestného zákona v platnom znení.
5. Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie č. III/3336 nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa
stavebného zákona, cestného zákona a ich vykonávacích predpisov.
9. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – výnimka
z OP cesty III/3336 pod č. OU-PO-OCDPK-2022/023043-03 zo dňa 06.04.2022 –
súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej
dokumentácie mimo telesa cesty, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a
stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon"), v súlade s cestným zákonom, s ÚPN-O Mirkovce, Brestov a so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa,
nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty.
Telekomunikačné optické chráničky a káble nie je možné umiestniť na mostné objekty a
priepusty.
3. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia
na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona.
4. Žiadateľ zabezpečí pred samotným začatím stavebných prác v súbehu s cestou
vytýčenie trasy za účasti zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť
Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. c. 051/7798385, mobil 0915
963373).
5. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byt' vykonávané tak, aby ich vplyvom
nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k
znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečností cestnej premávky a aby nedošlo k
porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcom cesty - Správa a údržba
ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov vo vyjadrení k dokumentácií stavby
pre územné rozhodnutie vydanom pod č. SUCPSK-PO/1110(406,1)/2021-001 zo dňa
06.09.2021.
7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou
prizvať zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14,
080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. č. 051/7798385, mobil 0915 963373) na preberacie
konanie z dôvodu zhodnotenia stavu pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním
cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác spolu s porelizačnýrn zameraním
predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči telesu cesty.
8. Žiadateľ je povinný pri pokládke chráničiek a telekomunikačných optických káblov
dodržať vo vzťahu k telesu cesty minimálnu vzdialenosť 1,0 m za vonkajšou hranou
cestnej priekopy,
9. Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne
pretláčaním v hÍbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak,
aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová
jama pretláčania musia byt' umiestnené mimo cestné teleso.
10. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny
stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.
11. V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej
činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie telekomunikačného
vedenia nachádzajúcu sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady
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po výzve správcu cesty.
12. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce
vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej
údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.
13. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste vplyvom stavebných prác v dotyku s
cestou je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác požiadať
tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú
uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom
prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a
tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát,
Pionierska 33, 080 05 Prešov.
14. Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na uloženie telekomunikačného
vedenia - optickej sieti v rámci vyššie uvedenej stavby.
10. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – výnimka
z OP cesty III/3449 a III/3325 pod č. OU-PO-OCDPK-20221023034-03 zo dňa
06.04.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej
dokumentácie mimo telesa cesty, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a
stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon"), v súlade s cestným zákonom, s ÚPN-O Mirkovce, Brestov a so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa,
nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty.
Telekomunikačné optické chráničky a káble nie je možné umiestniť na mostné objekty a
priepusty.
3. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia
na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona.
4. Žiadateľ zabezpečí pred samotným začatím stavebných prác v súbehu s cestou
vytýčenie trasy za účasti zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť
Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. c. 051/7798385, mobil 0915
963373).
5. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byt' vykonávané tak, aby ich vplyvom
nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k
znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečností cestnej premávky a aby nedošlo k
porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcom cesty - Správa a údržba
ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov vo vyjadrení k dokumentácií stavby
pre územné rozhodnutie vydanom pod č. SUCPSK-PO/1110(406,1)/2021-001 zo dňa
06.09.2021.
7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou
prizvať zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14,
080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. č. 051/7798385, mobil 0915 963373) na preberacie
konanie z dôvodu zhodnotenia stavu pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním
cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác spolu s porelizačným zameraním
predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči telesu cesty.
8. Žiadateľ je povinný pri pokládke chráničiek a telekomunikačných optických káblov
dodržať vo vzťahu k telesu cesty minimálnu vzdialenosť 1,0 m za vonkajšou hranou
cestnej priekopy,
9. Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne
pretláčaním v hÍbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak,
aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová
jama pretláčania musia byt' umiestnené mimo cestné teleso.
10. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny
stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.
11. V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej
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činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie telekomunikačného
vedenia nachádzajúcu sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady
po výzve správcu cesty.
12. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce
vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej
údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.
13. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste vplyvom stavebných prác v dotyku s
cestou je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác požiadať
tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú
uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom
prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a
tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát,
Pionierska 33, 080 05 Prešov.
14. Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na uloženie telekomunikačného
vedenia - optickej sieti v rámci vyššie uvedenej stavby.
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad pod č. 12787/2022/SŽDD/28224 zo dňa 08.03.2022 – súhlasí
za dodržania nasledovných podmienok:
1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou
spoločnosťou, ArchiGraf s. r. o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, overenou MDV SR,
ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť
realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou
dráhy.
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistiť,
či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V
prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia
chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade
však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
6. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k
stavbe, uvedených v:
 súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor
expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 3 5040/2021/0230-4 zo dňa
08.12.2021,
 súhlase spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91
Košice pod č. 4040/2022 zo dňa 18.2.2022.
7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia
Železníc Slovenskej republiky (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom
území.
8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby
neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť
dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby
na dráhu.
10. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany
životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác
nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
11. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác
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na stavbe.
12. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.
12. Obecný úrad Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské
Bohdanovce pod č. OcÚ-ŠB-620/20221126 zo dňa 14.03.2022 - súhlasí bez
pripomienok
13. Obecný úrad Budimír, Budimír č. 19, 044 43 Budimír pod č. OU-BU-388/2021-GA zo
dňa 24.08.2021 - súhlasí bez pripomienok
14. Obecný úrad Ploské, Ploské 74, 044 44 Kráľovce pod č. Pl-139/2021 zo dňa
10.12.2021 – súhlasí s výstavbou siete M.S. Profi vzdušným vedením
15. Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak pod č. 508/2021 zo dňa
25.08.2021 - súhlasí bez pripomienok
16. Obecný úrad Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov pod č. DR-2021/112-1-OcU zo dňa
28.10.2021 - súhlasí bez pripomienok
17. Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice pod č.
DNV-2021 /94/001-Ocú zo dňa 27.10.2021 - súhlasí bez pripomienok
18. Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Lemešany pod č. 543-2/2021 zo dňa
03.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
19. Obecný Obecný úrad Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany pod č. 31812021
zo dňa 13.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
20. Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05 Brestov pod č. OCU/BR/2021/103 zo dňa
09.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
21. Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa pod č. Mirk-20012021-OcU zo
dňa 02.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice pod č. KPUKE-2021/
17594-2/71891/PS,SB zo dňa 09.09.2021 – súhlasí za dodržania nasledovných
podmienok:
-Nemá námietky k umiestneniu stavby.
-Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.
-Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať. v zmysle § 127 stavebného zákona, nález .Ihned' 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.
Záväzné stanovisko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa.
vydania stráca platnosť, ak v tejto lehote nebolo použité pre účel, pre ktorý je určené .
23. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov pod č. KPUPO2021/19163-4/87175/TM zo dňa 20.10.2021 –určuje nasledujúce podmienky
vykonávania výskumu:
1. Druh výskumu: Pamiatkový - archeologický. Cieľom výskumu je záchrana a odborná
dokumentácia archeologických objektov a nálezov ohrozených uskutočnením
predmetnej líniovej stavby.
2. Miesto, spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum sa uskutoční
na ploche navrhovanej stavby „Optická sieť M. S. Profi - prepojenie obcí" v úsekoch
prechádzajúcich plochami archeologických nálezísk v lokalitách Roveň v k. ú.
Drienov a Horčice v k. ú. Lemešany. Pamiatkový-archeologický výskum sa uskutoční
na tých častiach stavby, kde zemné práce v rámci vyššie uvedených nálezísk sa nebudú
realizovať pokladačom. Výskum bude realizovaný nasledujúcim spôsobom:
a) Archeologický výskum bude realizovaný v čase výstavby predmetného optického
vedenia formou odborného dohľadu a dokumentácie stavebných výkopov na
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ploche evidovaných nálezísk v polohe Roveň v k. ú. Drienov a v polohe Horčice v
k. ú. Lemešany, s následnou záchranou a odbornou dokumentáciou zachytených
archeologických objektov a nálezov. V prípade zachytenia archeologických
objektov bude realizátor výskumu o tejto skutočnosti informovať odborného
zamestnanca KPÚ Prešov.
3. Nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je
povinná držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12
pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa§ 40 ods.
9 pamiatkového zákona.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
4. podľa§ 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
5. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického
výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,
6. podľa § 39 ods. 11 odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie
spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,
7. odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že
výskum sa
nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,
8. lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa §39 ods.11 pamiatkového
zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti
výskumu.
Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.
V zmysle § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na
ktorý sa vzťahuje.
24. OR HaZZ Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou pod č. ORHZKS1-575-001 /2021 zo dňa 26.08.2021 – nevydáva k predmetnej stavbe stanovisko.
25. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov pod č. ORHZ-PO-2021 /000740005 zo dňa 24.09.2021 – sa k predmetnej stavbe nevyjadruje.
26. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných
služieb pod č. CPKE-OTS-20211000201-307 zo dňa 31.08.2021
27. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných
služieb pod č. CPPO-OTS-2021 /002790-255 zo dňa 27.08.2021 – súhlasí bez
pripomienok
28. Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska
ochrany prírody a krajiny pod č. OU-KS-OSZP-20211011766-002 zo dňa 23.08.2021
– súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia v zastavanom území obce je potrebné
o súhlas požiadať príslušnú obec. V prípade potreby výrubu stromov alebo krovia mimo
zastavaného územia je príslušný Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP.
Výrub musí byť riešený samostatným konaním. 2. 2. 2.Výrub sa uskutočňuje najmä v
období vegetačného pokoja (01. 10. - 31. 03. kalendárneho roka).
3. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany
prírody a krajiny.
Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, s pórmi, odrezkami
inváznych druhov rastlín uvedených v § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o OPaK.
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4. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany
prírody a krajiny.
29. Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie - podľa
vodného zákona § 28 pod č. OU-KS-OSZP-2021/011754-002 zo dňa 25.08.2021 –
Predmetnou stavbou bude križovaním dotknutých niekoľko vodných tokov, preto je
potrebné požiadať tunajší úrad - orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu
(križovanie podvrtávkou popod vodný tok Torysa, Vajkovský potok a bezmenný potok v k.
ú. Obišovce) v zmysle§ 27 ods. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie súhlasu je
potrebné priložiť stanovisko správcu vodného toku (správca vodného toku musí
odsúhlasiť technické riešenie križovania vodných tokov) a projektovú dokumentáciu
úseku vedenia v dotyku s vodným tokom.
Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy a nie je
rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
30. Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska
odpadového hospodárstva pod č. OU-KS-OSZP-2021/011778-002 zo dňa 27.08.2021
– súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1/ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad
na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak,
ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie
na miesto určené obcou.
2/ Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný
odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
3/ Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať
odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
4/ K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1
písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu
doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej
stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
Upozornenie
Náklady na činnosti nakladania so stavebným odpadom z predmetnej stavby v zmysle
platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva (preprava, zhodnotenie,
zneškodnenie) nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad a ani
naloženie s ním nie je v režime zberu komunálnych odpadov. Uvedené činnosti zabezpečí
a s nimi spojené náklady hradí v celom rozsahu stavebník.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie .ostatných dotknutých orgánov a podľa § 113 ods.
2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov.
V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa§ 99 ods. 2
zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a v celom rozsahu platí aj pre
stavebné konanie.
31. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska ochrany
prírody a krajiny pod č. OU-PO-OSZP-2021 /033629-002 zo dňa 27.09.2021 – súhlasí
za dodržania nasledovných podmienok:
1. V prípade výrubu drevín a súvislých krovitý ch porastov v zastavanom území obce s
výmerou nad 1 O m2 navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží
povoľujúcemu orgánu, súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
2. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich
mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a
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zničením v súlade s STN 83 701 O Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie :
- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa,
nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore
tieto realizovať ručne,
- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez
poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- ochranu konmy vyviazaním konárov, bez orezu konárov.
32. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie - podľa vodného
zákona § 28 pod č. OU-PO-OSZP3-2021 /033628-002 zo dňa 16.09.2021 – súhlasí za
dodržania nasledovných podmienok:
1. Rešpektovať vybudované a povolené rozvody vodovodu a kanalizácie.
2. Na križovanie vodných tokov je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
33. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska
odpadového hospodárstva pod č. OU-PO-OSZP3-2021/033625-02 zo dňa 25.08.2021
– súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
-so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77
zákona o odpadoch,
-zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti - terénne
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v
rekultivácii,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších
dokladov potrebných ku kolaudácií,
-práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
-v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie
odpadov na
povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o
odpadoch.
34. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, pod č. OU-KS-OKR-202110
zo dňa 26.08.2021- súhlasí bez pripomienok
35. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, pod č. OU-PO-OKR12021/034941-02 zo dňa: 16.09.2021- súhlasí bez pripomienok
36. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, pod číslom SEMal-42-1007/2021
zo dňa 24.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
37. Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, pod č. OU·KS·PL012021/011794-002 zo dňa: 10.09.2021 – stanovisko k stavbe
Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší
ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z.
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov
(ďalej len zákon).
V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na
poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať tunajší odbor o
stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas
kratší ako jeden rok.
Pri realizácii, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na
geodetické účely, na vstupné šachty, stožiare alebo iné objekty nadzemného a
podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 je
potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa§ 17ods. 2 písm. a) zákona.
38. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-PO-PL01-2021 /033982002 zo dňa: 17.09.2021 – vyjadrenie k stavbe
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Podľa predloženej dokumentácie plánovaný stavebný zámer si vyžiada použitie
poľnohospodárske pôdy na čas kratší ako jeden rok. Z uvedeného dôvodu je potrebné
dodržať ustanovenie § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej zákon).
Podľa § 18 ods. 2 zákona je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania
nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu
ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho
použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
K žiadostí podľa § 18 zákona žiadame doložiť:
a) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
b) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu
39. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, pod
č. CS SVP OZ KE 3670/2021/2 zo dňa 10.09.2021– stanovisko k projektu
Jednotlivé·úseky trasy navrhovanej optickej siete budú v zmysle predložených
po1ohopisných plánov križovať podzemným vedením vodohospodársky významný vodný
tok Torysa (VVVT, 4-32-04-234) v cca v rkm 21,600 a 39,000, a drobné vodné toky:
Vajkovský potok (4-32-04-283) cca v rkm 2,700, bezmenný pravostranný prítok
Kráľovského potoka (4-32-04-296) cca v rkm 0,600, bezmenný pravostranny prítok
potoka Brestov ( 4-32-04-313) cca v rkm 1,700, bezmenný ľavostranný prítok potoka
Balka ( 4-32-04-320) cca v rkm 0,250, Stopavský potok (4-32-04-335) v cca v rkm 0,600 a
časť trasy je v súbehu s bezmenným pravostranným prítokom potoka Brestov ( 4-32-04314 ).
Predmetné vodné toky sú vedené v správe našej organizácie SYP, š. p. OZ Košice.
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a
protipovodňovej ochrany s umiestnením stavby „Optická sieť M. S. Proti - prepojenie
obcí" podľa predloženej projektovej dokumentácie bude možné súhlasiť, za dodržania
nasledujúcich podmienok:
1. Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom je potrebné vykonať v zmysle STN
73 6822 ,,Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".
2. Pri križovaní vodného toku podvrtaním, príp. prekopaním musí byť líniové vedenie
uložené v chráničke v hÍbke 1,2m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania
prípadných nánosov. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t,
vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SYP, š. p. využíva na
zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
3. Dno koryta vodného toku v mieste križovania prekopanún, je potrebné po zavlečení
chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 5 m nad a min. 5 m pod
miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta. Kamenná rovnanina
pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Y prípade
vodohospodársky významných vodných tokov v závislosti od spôsobu križovania
vodného toku zabezpečiť statickú bezpečnosť vedenia uloženého v koryte vodného
toku. Pri križovaní s upraveným vodným tokom žiadame vrátiť opevnenie koryta do
pôvodného stavu.
4. Pri riešení nadzemného vedenia optickej siete prednostne využiť existujúce mostné
objekty. Chráničky v každom mostnom objekte osadiť tak, aby žiadna ich časť
nezasahovala do prietočného profilu vodného toku.
5. V prípade súbehu líniového vedenia s drobným vodným tokom žiadame dodržať
odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 6m.
6. Pred realizáciou stavby žiadame odsúhlasiť s operatívnym správcom vodných tokov Správou povodia Hornádu a Bodvy, Košice, spôsob križovania optickej siete sVVVT
Torysa.
7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu
kvality povrchových, alebo podzemných vôd.
8. Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi žiadame oznámiť našej Správe
povodia Hornádu a Bodvy, Košice, písomne, kontaktná osoba Ing. Monika

17

Bamhorová, e-mail: monika.bamhorova@svp.sk a kosice@svp.sk, minimálne 14 dní
vopred, za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať
doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
9. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a najneskôr pri
kolaudačnom konaní požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné
výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodných tokov (situácia a priečny rez
križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany
chráničky) s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú
dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
Trasu navrhovanej optickej siete križujú -vodné toky (kanály), ktoré nie sú vedené v
správe našej organizácie SYP, š. p., OZ Košice. O vyjadrenie je preto potrebné
požiadať ich správcu Hydromeliorácie, š. p., Bratislava.
Upozorňujeme, že časť navrhovanej trasy stavby sa na základe podkladov
spracovaných v rámci projektu „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového
rizika vodných tokov Slovenska" nachádza v záplavovom území vodohospodársky
významného vodného toku Torysa (resp. je v jeho tesnej blízkosti) pri prietoku Q100
ročnej veľkej vody.
V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú
vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať
o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a
zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku. v zmysle § 49 ods. 5 zákona č.
364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
40. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod
č. OU-KS-OCDPK-20211012130-002 zo dňa: 02.09.2021 –stanovisko
Podľa predloženej situácie dôjde k dotyku s cestou III/3336 v súvisle zastavanom
území a mimo súvisle zastavaného územia obce Ploské, k. ú Ploské.
Z tohto dôvodu je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo
zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy v zmysle§ 11
zákona č. 135/1961 Zb. a o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v
zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a predložiť vyjadrenie príslušného správcu cesty SC KSK a dopravného
inšpektorátu OR PZ ODI Košice - okolie. V prípade, že by v súvislosti s realizáciou stavby
došlo k obmedzeniu premávky na ceste je potrebné požiadať cestný správny orgán o
povolenie uzávierky cesty III. triedy v zmysle § 7 zákona č. 13 5/1961 Zb. a určenie resp.
osadenie dočasného dopravného značenia v zmysle § 3 ods. ods. 5 písm. í) zákona č.
135/1961 Zb. Po splnení vyššie uvedených podmienok nemáme k realizácii stavby zásadné
pripomienky.
Cestný správny orgán si vyhradzuje určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo
doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
41. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OUPO·OCDPK-2021 /035703-002 zo dňa: 09.09.2021 – nemáme pripomienky
Jedná sa o optické prepojenie obcí v Prešovskom kraji. Trasa križuje cesty 1/20.- 2x a
ide v súbehu cesty 1/20; III/3428-križuje -lx; III/3438 - súbeh a lx križovanie; III/3325,
III/3449 - súbeh; IIV3460 - lx križovanie
Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o
povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. K žiadosti je potrebné priložiť
stanovisko majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice, KR PZ, KDI Prešov a
podrobnejšiu situáciu a technickú správu stavby.
V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty I/20 a štátnych ciest III. triedy z dôvodu
státia dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na
stavbe, zhotoviteľ požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty
I. triedy a ciest III. triedy. K žiadosti o povolenie priložiť projekt dočasného dopravného
značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený s KDI Prešov a stanovisko
správcu SSC IVSC Košice a SUC PSK. Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebné
kontaktovať správcu cesty - Slovenskú správu ciest, IVSC, Košice, detašované pracovisko
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Prešov(p. Smetanka 0902 896 413), alebo SUC PSK.
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava, pod č. 7136/60260/40103/2021– nemá
námietky s umiestnením stavby za splnenia nasledovných pripomienok:
1. Stavba bude umiestnená podľa predloženej PD vypracovanej spoločnosťou ArchiGraf
s.r.o. z 08/2021.
2. Investor stavby je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty diaľnice 01 príslušný cestný
správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR pred
vydaním územného rozhodnutia.
3. Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili
účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1.
4. V prípade zmeny PO, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom
chránených záujmov je investor povinný vopred predložiť NOS novú žiadosť na
posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
S. Požadujeme práce realizovať v zmysle podmienok ICS 93.080.10, STN 73 6101 čl.
14.2. Cudzie zariadenia na cestných komunikáciách (v nadväznosti na ďalšie
predpísané normy - STN 73 7505, STN 73 6005).
6. Začiatok a ukončenie prác investor oznámi NOS, Stredisku správy a údržby diaľnic 11
Prešov (ďalej len 11SSÚD 11"), riaditeľovi Ing. Štefanovi Dióssymu na tel. č.: 0903
406 360 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka
SSÚD 11.
7. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí. Ak vznikne
škoda na majetku NDS, túto skutočnosť ste povinný bezodkladne oznámiť SSÚD 11 a
zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady.
V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto
stanovisko vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby
investor stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.
43. Správa ciest KSK, pod č. IU-2021/3726-11014 zo dňa: 22.09.2021 – nemá za
predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
42.

Pred zahájením zemných prác v mieste realizácie stavby požiada stavebník jednotlivých
správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.
Zemné výkopy realizovať mimo vonkajších hrán cestných priekop a rigolov, svahov
cestných násypov, čo najbližšie k plotom súkromných pozemkov.
Kolmé križovanie je plánované na ceste III/3336, ktoré bude riešené pretláčaním a
uložením do PE chráničiek v zmysle STN 73 6005 tab. 3, kde dlžka chráničky musí byt'
umiestnená tak, aby jej konce presahovali 1 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, ak to
dovoľujú priestorové pomery. Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa
cesty. Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a
musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050.
Pred začatím stavebných prác, v dostatočnom časovom predstihu je stavebník povinný
sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského
1, 040 O 1 Košice ( e-mail: sekretariat@scksks.sk, tel. 055/78 60 046) so žiadosťou o
uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvorit' so správcom cesty
predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej
komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti
správcu pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania.
Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii
stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej
preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu telesa, ktoré vzniknú
v dôsledku ním realizovanej stavby.' V prípade porušenia podmienky zo strany
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stavebníka uzatvoriť inominátnu zmluvu, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať
v zmysle zákona č. 71/1976 v správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Ak stavebník stavebnými prácami spôsobí akékoľvek poškodenie cesty III/3336, je povinný
toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je
stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v
zmysle aktuálne platných noriem a TP.
Uloženie optického kábla musí byť realizované v dostatočnej hlbke terénu, aby v prípade
realizácie stavieb ktorými sa môžu v budúcnosti meniť odtokové pomery, uložené káble v
teréne tomu výškovo nebránili. V prípade ak v budúcnosti dôjde k takejto situácii, všetky
náklady súvisiace s prekládkou optických káblov bude znášať zhotoviteľ predmetnej
líniovej telekomunikačnej stavby v plnom rozsahu, bez časového obmedzenia budúcej
možnej výstavby.
Počas stavebných prác neuskladňovať zeminu na vozovke cesty III/3336.
Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov
a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Stavebník je· zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na. ceste
III/3336 počas realizácie stavebných prác.
Pri spätnej úprave dodržať technické podmienky MDaV SR Sekcie cestnej dopravy a
pozemných komunikácii.
Ak je predpoklad, že počas výstavby dôjde v určitých úsekoch k obmedzeniu dopravy na
cestách II. a III. triedy, resp. záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia
pracovného priestoru, investor je povinný vypracovať projekty dočasného dopravného
značenia, žiadosti o vydanie povolení na zvláštne užívanie komunikácii, čiastočné
uzávierky ciest a v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, s
následným odsúhlasením žiadosti a vydaní stanovísk SC KSK, OR PZ ODI Košice okolie.
Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné
uzávierky ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Stavebník je počas realizácie prác zodpovedný za dopravno - bezpečnostnú situáciu na
cestách, vo vymedzených pracovných úsekoch, v ktorých je vykonávaná pracovná činnosť.
Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty IIl/3336, t.j, SC KSK (p.
Palgutová t.č. 055/786 00 48), ktorý vykoná posúdenie zásahu do cestného telesa a
následným uvedením okolitého terénu do pôvodného stavu o čom bude vyhotovený
protokol.
Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa
obrátiť na vlastníka cesty t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku,
Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko
SC KSK.
44. Správa a údržba ciest PSK, pod č. SUCPSK-P081110(4061)/2021-001 zo dňa
06.09.2021 – vyjadrenie k PD
Podľa projekčného riešenia predmetnej stavby zasiahnete aj pozemky parcelné číslo:
KN-E 1604/1 pod cestou 111/3438 vedený na liste vlastníctva č. 720, k.ú. Brestov KN-E
1604/2 pod cestou 111/3438 vedený na liste vlastníctva č. 720, k.ú. Brestov
v katastrálnom území obce Brestov, ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.
Žiadame preto pred vydaním územného rozhodnutia majetkovo-právne vysporiadať
pozemky pod cestami dotknuté navrhovanou stavbou. Ku kolaudácii je potrebné
dokladovať tzv. iné právo k nehnuteľnosti - pozemku, uzatvorením zmluvy o budúcej
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zmluve o zriadení vecného bremena, resp. uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena, pre ktorú je potrebné podať žiadosť, ktorá je, spolu s inštrukciami, zverejnená
na webovej stránke správcu: www.sucpsk.sk.
Žiadateľ predložil Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.
167-1130PO/2022 zo dňa21.10.2022.
Vami pripravovaná stavba priamo susedí s nami spravovanými cestami 111/3325,
111/3438, 111/3445, 111/3449 a 111/3460, preto Vám dávame vyjadrenie k technickému
riešeniu.
Vami pripravovanú optickú sieť v súbehu s cestami žiadame umiestniť mimo ich cestné
teleso.
Priečne kríženia s predmetnými cestami žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod
komunikáciu kolmo na os vozovky, hÍbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle
platnej STN. Montážne jamy žiadame vytvoriť mimo cestné teleso predmetných ciest a to
tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva. Prestupy káblov
prechádzajúce cez korytá potokov a riek žiadame realizovať mimo konštrukcie mostov a
priepustov. Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty. Do
dokumentácie žiadame doplniť priečne rezy voči dotknutej ceste, v ktorých je potrebné
vymedziť vzdialenosť osi optického kábla od osi príslušnej cesty.
Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané
práce požadujeme záruku 60 mesiacov.
V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie ciest III/3325, III/3438, III/3445, III/3449
a III/3460 sa investor zaväzuje na výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne
preložiť na vlastné náklady. Ďalej počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe
požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravnou,
resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené
stavebníkom.
Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred
začatím prác a po ich skončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť
Prešov, stredisko Záborské (p. Muľ Peter, telefónne číslo 0915 963 373) na preberacie
konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po
ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu realizovaných prac v
miestach dotyku s nami spravovanými objektami a porealizačné zameranie optického
vedenia s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu dotknutých
ciest. Počas realizácie prác požadujeme, aby uvedené cesty neboli nadmerne
znečisťované stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli
tieto okamžite odstránené stavebníkom.
O povolenie pre zvláštne užívanie ciest III/3325, III/3438, 111/3445, III/3449 a III/3460 a
v prípade potreby o výnimku z činnosti v ochranných pásmach predmetných ciest je
potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
45. ŽSR, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Košice pod č. 7179/2021/0R KE/SEE2/558 zo dňa: 27.09.2021 – bez pripomienok
46. ŽSR, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Košice pod č.
07287/2021/0RKE/SOZT zo dňa: 27.09.2021 –vyjadrenie
- pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DKK, MOK,
MK ŽSR v našej správe, ktoré sú v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods. 7 chránené
ochranným pásmom. Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch
stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. HÍbka a výška ochranného pásma je 2m od
úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenia. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovať
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stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie
alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné
vykonávať ručne. Káblová trasa musí byľ trvalo prístupná. V zmysle hore uvedeného
žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle
STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto
vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše
vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení. Súčasťou nášho stanoviska je
aj priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT Košice č.j. 13-255- 266/09.2021/KT KE s
informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať.
Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete
ŽSR. Toto naše stanovisko nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR.
47. ŽSR, Sekcia OZT, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, pod č. 13-255266/09.2021/KT KE zo dňa: 29.09.2021 –vyjadrenie
- pri zemných prácach dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami a
zariadeniami DKK, MOK, MK, ktoré sú chránené ochranným pásmom.
Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť
podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto
vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich
poškodeniu a to tým, že zabezpečí:
a) pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a
zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
b) upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác
najmenej 14 dní vopred
c) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto
vedenia a zariadenia
d) upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia
vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
e) upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu
opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej lm (v zmysle zákona
251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia, aby nepoužívali
žiadne mechanizmy (hÍbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.)
f) aby odkryté podzenmé oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo
riadne zabezpečené proti poškodeniu
g) aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred
jeho - ich zakrytím - zahádzaním
h) aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Sekcia OZT
Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred
ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
i)

j)

aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a
zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku
miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku
miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
Ďalšie podmienky:
U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte následovné
požiadavky:
V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a
zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných
vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnú
prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zaradení.
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V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi
energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich
indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené
potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi
vplyvmi energetických zariadení.
V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty
rušivých vplyvov pre kábelové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia
menšie ako 2mV.
Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinností podľa zákona o
dráhach č. 513/2009 Zb.. Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu
technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku,
súbehu alebo križovaniu s podzemnými, alebo nadzemnými vedeniami. Všetky naše
podmienky, ktoré sú pri pojednávaniach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác
nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom
podľa uvedeného zákona. Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR
Košice - Sekciou OZT Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah
prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu dvoch rokov odo dňa jeho
vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre
uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predlženie platnosti územného rozhodnutia stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencií podzemných vedení a
zariadení ŽSR. Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o
to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a
dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za
zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť
výškové umiestnenie vedenia sondami. Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite
na ŽSR - OR Košice - Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice,
Kollárova 10,040 02 Košice.
48. ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, pod č.
10981/2021/SM/SSKE-6 zo dňa: 01.12.2021 – súhlasíme iba po splnení nasledovných
podmienok:
V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia v správe a údržbe OSM
Košice.
Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete FTTH. Stavba
vedie v extraviláne obce Obišovce.
Nová trasa križuje železničnú trať Kysak - Plaveč št. hr v definičnom úseku Kysak
výh, č. 39/40 - Ličartovce v žkm cca 2,814. Vedenie telekomunikačnej trate sa. bude realizovať
riadeným pretlakom na parcele KN-C 654 v k.ú,
Ostatná projektovaná časť podzemného vedenia zasahuje do ochranného pásma vľavo
v žkm cca2,799-2,814 a vpravo v žkm cca 2,814-2,817.
Stavba zasahuje do pozemkov správe ŽSR KN-C parcela č. 654, LV 185 - optický kábel
- zemná trasa v dÍžke cca 52,5 m x 2 m (OP Ochranné pásmo)= 105 m2•
Presná výmera dotknutá stavbou bude upresnená v porealizačnom zameraní.
S umiesmením a realizáciou predmetnej stavby investora - podniku s
povolením na poskytovanie sietí a služieb v zmysle zákona č.351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách na hore uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho
hľadiska podmienečne s ú h I a s í m e iba po splnení nasledovných podmienok:
A) Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľností do
predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je
možné, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo
využívaniu nehnuteľností.
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B) V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v
porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi resp.
správcovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
C) Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka resp. správcu
nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkon ti
práv· stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva
zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť.
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu ... ), vyplatí stavebník resp.
poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľností na
základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľnosti.
D) Stavebník bezprostredne po realizácii je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka resp. správcu
pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na
zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho obvodu
OÚ. Stavebník je povinný oznámiť správcovi pozemku dátum zápisu ZVB v
KN na dotknutých pozemkoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa
zápisu KN a zároveň je povinný doručiť správcovi dotknutých pozemkov GP
s vyznačeným zásahom ZVB a znalecký posudok s cenou pozemku za
zriadenie ZVB za účelom vypracovania Dohody o náhrade. Náhrada za
nútené obmedzenie vlastníka resp. správcu majetku štátu v obvyklom
užívaní nehnuteľností v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej
telekomunikačnej siete bude určená na podklade znaleckého posudku
vyhotoveného na náklady stavebníka so zohľadnením ochranného pásma
vedenia a bude uhradená vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľnosti na
základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží správca nehnuteľnosti po
obdržaní GP s vyznačeným rozsahom ZVB a ZP od stavebníka.
E) Stavebník je povinný písomne informovať vlastníka resp. správcu majetku
štátu (ŽSR) o začiatku realizovania stavby najmenej 15 dní pred začiatkom
realizácie stavby a termín ukončenia stavby na pozemku vlastníka resp.
správcu majetku štátu za účelom uplatnenia náhrady za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľnosti. Písomné ohlásenie realizácie stavby je potrebné
doručiť na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 OJ
Košice.
Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je
podmienená a nastáva: dňom preukázania (zo strany stavebníka) ,,iného práva k pozemku"
v súlade s§ 139 ods. l písm. c) zákona č. 50/J 976 Zb. ( stavebný zákon). Stavebník je povinný
preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že
z príslušného právneho predpisu vyplýva právo ŽSR na odplatu za zriadenie zákonného
vecného bremena v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znp.,
resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho znehodnoteniu, ŽSR podmieňujú
tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to
najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.
Toto čiastkové vyjadrenie SM ŽSR nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek
ŽSR dotknutých stavbou a je iba podkladom pre súborné stanovisko 0230 GR ŽSR.
49. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Bratislava pod č. 35040/2021/0230-4
zo dňa: 08.12.2021 – súhlasí za týchto podmienok:
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky
uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo
Košice a Oblastnej správy majetku Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a
realizáciu stavby:
-riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu po·dtemných káoélävycl,
vedení (DKK, MOK, MK, .. ) a ich zariadení v správe ŽSR - OR Košice, SOZT, (uloženie
do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy
ponechať voľné prístupne)
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-križovanie žel. trate zrealizovať podľa odsúhlaseného technického riešenia, vzájomnú
vzdialenosť chráničiek určiť statickým posúdením
-zriadenie chráničiek podmieňujeme premeraním geometrickej polohy koľaje počas jej
realizácie, v prípade prekročenia medzných hodnôt zbortenia koľaje bude vykonaná
smerová a výšková úprava koľaje na náklady investora,
- realizáciou nesmie byť narušený priechodový prierez, voľný schodný a manipulačný
priestor
- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda
o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 ( v zmysle Zákona
č. 124/2006 Zz.), investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť
všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného
ohrozenia žel. prevádzkou
- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol
yylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,
2. Stavebník preukáže „iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu
(v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j.
10981/2021/SM/SSKE-_6 zo dňa 01.12.2021).
3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSH v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich
ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom
pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov
podzemných vedení.
4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a
ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR,
SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčik, tel. č. 0903 478 781) v - z dôvodu bezpečnosti
prevádzky na dráhe.
Zároveň oznámi začiatok prác na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a
narušená železničná prevádzka.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby tavba
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a
stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR. Po skončení prác upraviť žel. pozemok do
pôvodného stavu.
8. Ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku ŽSR stavebník tieto uhradí v plnom
rozsahu.
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej realizácii a prevádzke
(vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a
osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
10. Po ukončení stavby v obvode dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o
ukončení prác od ŽSR, · SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží ku
kolaudácii stavby.
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá -ŽS'R -· 0-R "Košice, Sekcii ŽTS
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhv).
Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.
50. Michlovský spol. s.r.o., Pri Hati 1, 041 01 Košice (Orange Slovensko a.s.), pod č. KE2737/2022 zo dňa: 24.10.2022 – požiadavky
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE
trubky, optické káble a spojky roznej 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 komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
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nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené
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 oznániť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že
1 / 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
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. hÍbiace
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 previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
· pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
· aby bezodkladne oznámili 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
-ďalšie podmienky prevázkovateľa.a správcu PTZ_:
Pre presné zakreslenie požiadať o vztýčenie siete Orange Slovensko alebo dgn na základe
objednávky. V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom
období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako
správca predmetnej infraštruktúry Vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a
realizácií Vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením
právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v
rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených
v časti L tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke
uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. PTZ sú v dotknutom území zakreslené len
orientačne. Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil Duhaň, kniha
plánov ROC-024-KE/PO. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej
dokumentácie však podľa§ 69 ods. 7 zákona č. 6 l 0/2003 Z.z. o elektronických
komunikáciach zodpovedá projektant !
51. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. 6612132436 zo dňa: 28.10.2021– požiadavky

26

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.
z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že
jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti Povereného správou sieti:
Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551;
Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421556441175
4. V zmysle§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 1 O zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK„ Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka společnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa§ 68 zákona č. 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a1 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.
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12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
· Všeobecné podmienky ochrany SEK
· Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V§67e ods.1 zákona č.. 351/2011 Z.Z. o elektronických
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a
prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
· Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
· Odsúhlasenie
projektovej
dokumentácie
v
prípade
potreby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s
preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný
partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632,
053/4411177
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo
poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné
opatrenia tým, že zabezpečí:
· Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
·Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli
na jeho ochranu stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné
práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo
zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
· Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
· Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
·Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
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zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu
vedení v plnom rozsahu.
52. 02 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava zo dňa: 26.08.2021
53. UPC Broadband Slovakia s.r.o , Košice pod č. 1793/2022 zo dňa: 17.10.20212
– k uvedenej stavbe nemáme pripomienky..
Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpeči:
1. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a
zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01
Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk Objednávku žiadame doručiť
minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť
toto vyjadrenie.
2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od
vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k
ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091
6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou
7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor,
pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC
realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a
značenie markermi.
8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
10. dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti
UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho
kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými
skriňami.
54. DELTA ONLINE spol. s.r.o., Košice, pod č. 2100062599p, 2100062490p,
2100062513p, 2100062551p, 2100062537p, 2100062575p zo dňa: 17.10.2021.
Vyjadrenie č. 2100062490p, 2100062513p vo vyznačenom území sa nenachádzajú
vedenia siete v majetku alebo v správe prevádzkovateľa DELTA ONLINE, spol. s r.o.,
ktoré by mohli byť predmetnou stavbou dotknuté
Vyjadrenie č. 2100062599p, 2100062551p, 2100062537p, 2100062575p, požadujeme
rešpektovať nasledujúce podmienky:
1. Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby
podľa § 66 ods. 9 ZEK.
Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného
kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich
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vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky
projektanta alebo stavebníka (Ing. Šveda Jakub, 091O 207 606, Ing. Varchola Jakub,
0917 745 308, optika@dol.sk).
2. Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa § 66
ods. 4 až 6 ZEK (0,5m až 1,5m na každú stranu vedenia). Ak je zásah pre
uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii
dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko),
ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
3. Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli
dostatočne poučení o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany,
nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu
stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia
škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
4. V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane
dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník
bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (Ing. Dujava
Miroslav, 0918 868 316, optika@dol.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom
stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné
opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou
dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi.
5. V prípade potreby preloženia vedenia (zmeny jeho trasy) vykoná preloženie
prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia v súlade s § 66
ods. 10 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady
stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby,
ktorá potrebu preloženia vyvolala.
55. SWAN KE s.r.o., Košice pod č. IK/ 383/2021 zo dňa: 30.08.2021
Pri realizácii výstavby žiadame o dodržanie nasledovných podmienok:
·

pri realizácii 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 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a
zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne 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., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 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
prevádzkyschopnosť
56. Antik Telecom a.s., Košice, pod č. 1326/10/2022 zo dňa 20.10.2022
Naša spoločnosť v uvedenej lokalite má vlastné nadzemné siete a zariadenia. Pri
realizácii prác je nutné zabezpečiť naše nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo
narušeniu ich ochranného pásma.
57. Slovanet a.s., Košice, pod č. 6224 zo dňa: 03.01.2022– súhlasí s uvedenou stavbou
žiadateľa za podmienok: Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte
pred zahájením prác.
Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným
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58.
59.
60.
61.

náradím. Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005
Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať
znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. - Zákon o elektronických
komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana,
prekládka, ... ) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s
majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich
potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady
realizátora. V prílohe Vám zasielame orientačný polohopis sieti spoločnosti Orange
pozdĺž diaľnice. V uvedenej trase má spoločnosť Slovanet prenajaté optické vlákna. V
prípade potreby vytýčenia sieti kontaktujte spoločnosť Orange.
TOWERCOM a.s., Bratislava, pod č. 4635/2021 zo dňa: 02.09.2021 - súhlasí bez
pripomienok
HEIZER OPTIK s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Bratislava, pod č. VYJ
312/21 ex zo dňa: 28.10.2021
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, pod č. 330-2022/654411527 zo dňa: 25.10.2022.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, pod č. 81055/2022/Fi/O/ÚVR
zo dňa: 20.06.2022
1. Navrhovaná trasa optickej siete viackrát križuje vodovodnú sieť v správe našej
spoločnosti, prípadne je vedená v súbehu s ňou, V blízkostí navrhovanej trasy
optickej siete je situovaná aj verejná kanalizácia, ČOV Ličartovce, Vrt
Ličartovce a studňa Ličartovce (v súčasnosti nefunkčná). Upozorňujeme na
skutočnosť, že záujmovým územím prechádza aj privádzacie vodovodné potrubie
vodárenského distribučného systému Starina - Košice DN 1000 mm. Situácie --·
informatívne zakreslenie sietí sme Vám zaslali v prílohe listu č.
49339/2021/Fi/O/ÚVR zo dňa 31.05.2021 ako aj mailovou komunikáciou.
Následne boli predmetné IS vytýčené v teréne našimi pracovníkmi.
2. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich
potrubí (1,8 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a kanalizácii
do priemeru DN 500 mm vrátane a 3,0 m od osi potrubia na každú stranu, pri
verejnom vodovode a kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm. Nad potrubím
a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať
činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k
potrubiu. Prí križovauiach, či súbehu dodržat' STN 73 6005 Priestorová úprava
vedení technického vybavenia.
V zmysle § 19 ods.5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
-vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné
zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohrozil' ich technický
stav,
-vysádzať trvalé porasty,
-umiestňovať skládky,
-vykonávať terénne úpravy.
3. Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete (multirúra), prípadne prípojky umiestnené
nad vodovodným potrubím. resp. kanalizačným potrubím.
4. Pri krížovaniach optických sietí s vodohospodárskymi zariadeniami v našej
operatívnej správe žiadame navrhnúť uloženie optických vedení vždy do priestoru nad
jestvujúci vodovod, resp. kanalizáciu do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného
pásma. Pred zasypaním križujúcebo miesta žiadame prizvať zástupcu
prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka.
5. Pri realizácii optickej siete nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery,
hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, deliace uzávery, vzdušníkové,
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kalníkové šachty) a tieto prispôsobit' novej úrovni povrchu{§ 27 ods.d zákona č.
442/2002 Z.z.).
6. Upozorňujeme, že nie všetky vodohospodárske zariadenia sú v správe VVS a. s., preto
je potrebné, aby ste oslovili aj jednotlivé obce, ktoré môžu byť vybudované vlastné
vodovody a kanalizácie. V záujmovej lokalite navrhovanej stavby môžu byť
vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty. O ich vytýčenie
požiadajte Ich majiteľa, resp. správcu.
7. Ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným
povrchom v miestach trás verejného vodovodu, vyhradzuje si VVS, a. s. právo zásahu
do týchto plôch a uprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania
potrebných opráv verejného vodovodu, Náklady spojené s následným uvedením
predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor
predmetnej stavby.
8. Pri prácach v bfizkosti vodovodu DN 1000 mm žiadame prizvať zástupcov VVS, a. s.
HSVSS-KE, pri práci v blízkosti verejného vodovodu resp. kanalizácie žiadame
prizvať zástupcov VVS, a. s. závodu Prešov a VYS, a. s. závodu Košice, ktorí svoju
účasť zaznamenajú do pracovného denníka (stavebný denník) a odkonzultovat', resp.
odsúhlasiť s nimi stavebný a technologický postup riešenia kolíznych miest (napr. ochranu
jestvujúcich potrubí, úpravu zariadení na prevádzku, šácht a iných prevádzkových objektov).
Zároveň žiadame ponechať, v celom rozsahu územia stavby, súčasnú výšku krytia jestvujúceho
vodovodu, resp. kanalizácie. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že
priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol
značne technicky a technologicky obmedzený, pripadne znemožnený prístup k vodovodu, za
účelom prevádzky, odstraňovania porúch, pripadne údržby, bude nevyhnutné upraviť
trasu riešenej stavby optickej siete.
Kontakty jednotlivých prevádzkovatel'ov:
· privádzacíe vodovodné potrubie DN 1000 mm vodárenského distribučného systému
Starina.- Košice - kontakt; VVS, a. s., HS VSS-KE, p. Prada tel. č.: 0902 968 235,
· verejný vodovod a verejná kanalizácia v okrese Prešov - kontakt: VYS, a. s,
závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, zákaznícke centrum, tel. č.: 051/7572 777,
kontaktná osoba- Ing. Antol, tel č.: 051/7572480, Martin.antol@vodarne.eu
verejný vodovod v okrese Košice - okolie - kontakt: VVS, a. s. závod Košice,
Komenského 50, 042 48, Košice, zákaznícke centrum, tel. č.: 055/7952 777, kontaktná
osoba- Ing. Vojakovičová, tel. č.: 055/7925480, jana.vojakovicova@vodarne.eu.
9. Ak pri realízácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie v prípade poškodeniu vedenia navrhovanej siete pri odstraňovaní
poruchy na verejnom vodovode, prípadne kanalizácii nebude VVS, a. s. znášať náklady na
opravu vedenia.
10. Zo strany investora stavby požadujeme písomne informovať našu spoločnosť
minimálne 10 pracovných dní vopred o začatí realizácie prác na predmetnej
stavbe. Oznámenie doručiť poštou na adresu VVS, a. s., Útvar vodohospodárskeho rozvoja,
Komenského č.50, 042 48 Košice, alebo e-mailom na všetky e-mailové adresy:
ingrid.mydlova@vodarne.eu, Martin.antol@vodarne.eu, jana.vojakovicova@vodarne.eu. Pred
zahájením stavebných prác na základe preberacieho protokolu vytýčenia trasy jestvujúcich
vodohospodárskych zariadení je žiaduce so zástupcami odsúhlasiť trasu navrhovanej
predmetnej stavby.
11. Po realizácii prác žiadame písomne informovať našu spoločnosť o ukončení stavby a doložiť
porealizačné zameranie
vyššie uvedenej líniovej stavby v digitálnej forme
(MICROSTATION..DGN). Oznámenie adresovať na:
-VVS, a. s, - ÚVR, Komenského 50,042 48 Košice
-VVS, a. s. závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
-VVS, a. s. závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
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S vydaním územného rozhodnutia k stavbe ,,Optická sít' M. S. Profi - prepojenie obci"
súhlasíme za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek, ktoré budú
citované v rozhodnutí o umiestnení stavby.
62. Východoslovenská distribučná a.s., Košice, pod č. 24840/2022 zo dňa: 21.10.2022
AREA 1 – prepojenie obcí Budimír-Kráľovce
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 1: k.ú. Budimír a k.ú. Kráľovce", vyznačenej v zaslaných
mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV a NN 1 kV rozvody,
nadzemné VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, kioskové trafostanice č. TS0242-0014 Budimír a
TS0286-0007 Kráľovce Sídlisko, v správe a majetku VSD, a.s.
AREA 2 - prepojenie obcí Ploské-lokalita Ploské-Ortáše:
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 2: k.ú. Ploské a k.ú. Ploské-lokalita Ortáše", vyznačenej v
zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV a NN 1 kV
rozvody, nadzemné VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, a kiosková trafostanica č. TS0315-0002
Ortáše, v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádza aj nadzemné
ZVN 400 kV vedenie č. 409, ktoré je v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s. Bratislava.
AREA 3 - prepojenie obcí Brestov-stožiar WN:
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 3: k.ú. Brestov a k.ú. Brestov-stožiar VVN", vyznačenej v
zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú nadzemné VVN 110 kV (č.6840), VN 22 kV a
NN 1 kV rozvody, v správe a majetku VSD, a.s.
AREA 4 - prepojenie obcí Brestov-Mirkovce:
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 4: k.ú. Brestov a k.ú. Mirkovce", vyznačenej v zaslaných
mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, a
nadzemné NN 1 kV rozvody, v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie
prechádza aj dvojité nadzemné ZVN 2x 400 kV vedenie č. 477/478, ktoré je v správe a
majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.
AREA 5 - prepojenie obci Šarišské Bohdanovce-Drtenov:
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 5: k.ú. Šarišské Bohdanovce a k.ú. Drienov", vyznačenej v
zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV rozvody,
nadzemné VVN 11 O kV, VVN 2x11 O kV, VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, v správe a majetku
VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádzajú aj dvojité nadzemné ZVN 2x 400 kV a
dvojité nadzemné ZVN 2x 220 kV vedenia, ktoré sú v správe a majetku spoločnosti Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.
AREA 6 - prepojenie obcí Drienov-Lemešany-Obišovce-Ličartovce:
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 6: k.ú. Drienov, Lemešany, Obišovce a k.ú. Ličartovce",
vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV
rozvody, nadzemné VVN 11 O kV, VVN 2x11 O kV, VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, v správe a
majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádzajú aj dvojité nadzemné ZVN 2x
400 kV a dvojité nadzemné ZVN 2x 220 kV vedenia, ktoré sú v správe a majetku spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.
AREA 7 - prepojenie obcí Ličartovce-Drtenovská Nová Ves:
Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi prepojenie obcí, objekt AREA 7: k.ú. Ličartovce a k.ú. Drienovská Nová Ves", vyznačenej v
zaslaných mapových podkladoch, sa nenachádzajú podzemné káblové rozvody v správe VSD,
a.s. Košice. V k.ú. obce Ličartovce sa nachádzajú nadzemné NN 1 kV rozvody v správe a
majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádzajú aj nadzemné ZVN 220 kV
vedenie, ktoré je v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová. sústava,
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a.s. Bratislava.
Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1
kV podľa platných noriem STN.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa
platných noriem STN.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle§ 43, zákona 251/2012 Z.z:
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v
bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a
plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
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 vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané :
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené,
že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
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 nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa
platných STN.
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) 1 m pri napätí do 11O kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením
je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké
mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť
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prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však
dodržať nasledovné podmienky:
1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov a to
prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. 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.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred
zasypaním odkrytého kábla.
Kontakt na zástupcu našej spoločnosti:
1. Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Drienov, Lemešany, Ličartovce,
Drienovská Nová Ves: 055/610 2923, 055/610 2062, 055/6102823.
2. Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce: 055/6102564, 055/6102417.
7. 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 33 2000-5-52 a 73 6005.
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami,
ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu
objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu
technologických zariadení
(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je
zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
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.
Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný
projektant.
63. SPP-distribúcia a.s., Bratislava, pod č. TD/NS/0352/2021/Lö zo dňa: 19.05.2021súhlasí za dodržania podmienok:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk (časť E-služby),
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských
zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
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-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných
prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€,
-stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTĽ") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako
„STĽ") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej
ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských
zariadeniach, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj
bezvýkopové technológie,
-pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu NTL plynovodu a ST plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s
plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k
plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenle ručne kopanou kontrolnou
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie
priebehu trasy vŕtacieho (resp . pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
-v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne· alebo
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný
predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác,
·
-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných
sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email:
jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly
bude zaznamenaný do stavebného denníka,
-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa,
-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne.
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,
-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k
vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
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zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150
000,· €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecné záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
-stavebník je povinný pri súbehu, a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
-v zmysle§ 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako
ani umiestňovat' stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovat' stavby
64. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Bratislava, pod č. PS/2021/010778 zo
dňa: 26.08.2021 – nemá námietky za podmienok, že pri činnostiach v ochrannom pásme
ZVN a VVN vedení a pod vedeniami budú dodržané nasledovné podmienky:
- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani
porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť
výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,
- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť
v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou
osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej
prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v
ochrannom pásme,
- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu
života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych
predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb
a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že
sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie ZVN vypnúť a uzemniť.
- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č.124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN
50341 -1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN
33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred
začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek
Lukáč - tel. č. 02-5069-5701, mob. č. 905 368 582,
ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby
budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby objektov vo vzťahu k vedeniam 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo, ... ) v
papierovej a digit. forme na CD,DVD nosičoch a revíznu správu na uzemnenie kovových
častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia 400kV.
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65. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Bratislava, pod č. PS/2021/010892 zo
dňa: 02.09.2021 - nemáme námietky za podmienok, že pri vyvolaných činnostiach v
ochrannom pásme Elektrickej stanice Lemešany a ÚOK budú dodržané nasledovné
podmienky:
- ak stavba križuje naše podzemné ÚOK, pred realizáciou stavby požadujeme vykonať
vytýčenie trasy ÚK v správe SEPS na náklady investora (zabezpečuje firma VALDE, s.
r. o., Borekova 13/10661, 821 06 Bratislava),
- žiadame oznámiť termín začatia prác v blízkosti ÚOK SEPS min. 14 dní pred
začiatkom prác na SEPS, ul. Obchodná, Žilina (Branislav Lihosit, tel.:+421911086772,
branislav.lihosit@sepsas.sk), ukončenie prác ihneď po ich skončení,
- v ochrannom pásme telekomunikačnej trasy ÚOK vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe
strany od trasy,
- pri odkopaní trasy zabezpečiť primeranú ochranu HDPE rúry, zabezpečiť proti
poškodeniu a prípadnému odcudzeniu,
- pred zasypaním obnažených miest HDPE rúry zabezpečiť obhliadku nami povereného
pracovníka,
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie HDPE rúry a optického kábla spoločnosti
SEPS,
- zároveň Vás žiadame o maximálnu opatrnosť pri zemných prácach pri našom zemnom
optickom kábli, keďže tento je dôležitý pre technologické zariadenia slúžiace pre
zabezpečenie prevádzky elektroenergetickE~j . sústavy SR. Za akékoľvek poškodenie
telekomunikačnej trasy HDPE rúry a1 optického kábla je zodpovedný
stavebník.
V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov platí:
§ 43 Ochranné pásma:
(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma.
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkostí zariadenia elektrizačnej sústavy,
ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie
ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných
vodičov je pri napätí,
c) od 11 O kV do 220 kV vrátane 20m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod
elektrickým vedením je zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy.
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
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(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 nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od
dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 11 O kV a viac je vymedzené zvislými
rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie
alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami,
ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na
hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením, alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice
na výmenu technologických zariadení,
(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a} a b) je
zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť
osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4,
je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k
elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi
prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho
vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané
v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu
vykonal alebo dal vykonať.
66. TRANSPETROL a. s., Bratislava, pod č. 009230/2021 zo dňa: 30.08.2021 – súhlasí
bez pripomienok
67. Obec Kráľovce, pod č. 134/2022 zo dňa: 20.05.2022 – súhlasí bez pripomienok
68. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava, pod č. 3043-2/120/2022 zo dňa:
08.06.2022
V prílohe Vám zasielame situácie v rôznych mierkach - 5x s orientačným vyznačením
odvodňovacích kanálov, plôch drenáže a navrhovanej optickej trasy. O identifikáciu
odvodňovacích kanálov v teréne je potrebné požiadať na základe objednávky zástupcu
Hydrorneliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice - kontaktná osoba Ing.
Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343.
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
križovanie optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v súlade
s ustanoveniami STN 73 6961. „Križovania a súbehy melioračných zariadení s
komunikáciami a vedeniami" z r.1983 a v zmysle projektovej dokumentácie
pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu
odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343
optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráníčky s krytím
min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála
miesto križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami počas
realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnost' kanálov
k ukončeníu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov,
ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na
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náklady investora
Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického
kábla s odvodňovacím kanálom, situácie so zakreslením križovania optického kábla s
odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie.
Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania
navrhovanej trasy optického kábla s odvodňovacími kanálmi.
69. Košický samosprávny kraj, pod č. 4288/2022/OSM-17429 zo dňa: 03.05.2022 –
Vlastníkom cesty III. triedy je KSK. Jej správcom je Správa ciest KSK, Námestie
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len „správca").
Po oboznámení sa s podkladmi, ako aj stanoviskom správcu, KSK ako vlastník cesty
požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:
-investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné
náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
-pri realizácii 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,
-investor je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení
správcu č. IU-2021/3726-11014 zo dňa 22.09.2021,
-investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali
bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
-na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie
dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie cesty odstráni
bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie cesty odstráni investor v
spolupráci so správcom cesty na vlastné náklady,
-počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho
roku, správca: vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období
je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
-realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita telesa cesty č. III/3336; zásah do cesty
je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,
-kríženie inžinierskej siete s cestou je potrebné realizovať bezvýkopovo pretláčaním
kolmo na os cesty, s uložením inžinierskej siete do chráničky,
-hĺbka a poloha inžinierskej siete musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade STN 73
6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
-manipulačné jamy musia byť umiestnené mimo cestného telesa,
-umiestnenie inžinierskej siete, ani jej ochranné pásmo, nesmie obmedziť správcu cesty
pri výkone správy, údržby, prípadných opráv a rekonštrukcií cesty,
-cesta č. III/3336 má mimo zastavané územie zriadené ochranné pásmo do vzdialenosti
20 m od osi vozovky cesty; výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty môže v
odôvodnenom prípade povoliť Okresný úrad Košice-okolie Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií,
-investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutej cesty v dôsledku
porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s
realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku
neodborne prevedených prác,
-o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5
pracovných dní vopred,
-akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty je
potrebné odsúhlasiť so správcom.
Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej
stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.
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Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných
vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov
nevyžaduje. Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie
vydávané podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti
zabezpečenia na účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia,
resp. oprávnenia, vydávané podľa osobitých predpisov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ budú v tejto lehote začaté stavebné
práce. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona ,
len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov
konania.
Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 59 písm. a) ods.
2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sumou 100€. Správny poplatok navrhovateľ
uhradil v pokladni Obce Ličartovce a stavebnému úradu predložil Príjmový doklad č.
6479303 zo dňa 31.01.2022.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ – M.S. Profi, s.r.o., IČO 36503754, Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce
v zastúpení ArchiGraf s.r.o., IČO 51213788, Šafárikova 92, 048 01 Rožňava podal dňa
31.01.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej
stavby: „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“ na pozemkoch v kat. úz. Prešovský kraj
(okres Prešov) - Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce,
Šarišské Bohdanovce,
Košický kraj (okres Košice – okolie) - Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce tak, ako je
zakreslené v prílohách, a to v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy v mierke
1:2000 s vyznačením umiestnenia stavby v širších vzťahoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia.
Obec Ličartovce, bol určený ako príslušný stavebný úrad Ministerstvom dopravy a
výstavby SR, Sekcia stavebnej správy a verejných prác, Odbor štátnej stavebnej správy,
určením stavebného úradu pod č. 14518/2021/SSSVP/11014, zo dňa 31.01.2022.
Stavba sa člení na stavebné objekty: - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí.
Obec Ličartovce – stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4) stavebného zákona dňa
25.03.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy a dňa 04.05.2022 vykonal ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním.
Konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou v obciach:
1. Obecný úrad Budimír od 07.04.2022 do 23.04.2022
2. Obecný úrad Kráľovce od 01.04.2022 do 15.04.2022
3. Obecný úrad Ploské od 01.04.2022 do 19.04.2022
4. Obecný úrad Obišovce od 01.04.2022 do 20.04.2022
5. Obecný úrad Drienov od 04.04.2022 do 20.04.2022
6. Obecný úrad Drienovská Nová Ves od 25.03.2022 do 10.04.2022
7. Obecný úrad Ličartovce od 02.04.2022 do 19.04.2022
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8. Obecný úrad Lemešany od 01.04.2022 do 17.04.2022
9. Obecný úrad Brestov od 04.04.2022 do 30.04.2022
10. Obecný úrad Mirkovce od 01.04.2022 do 18.04.2022
11. Obecný úrad Šarišské Bohdanovce od 01.04.2022 do 16.04.2022
Práva podľa § 66 ods. 1 ZEK predstavujú závažný zásah do vlastníckych práv. Zákon však
zakotvuje podmienky, za ktorých sa tento zásah môže uskutočniť. V prípade verejných
elektronických komunikačných sietí je základnou podmienkou preukázanie verejného záujmu
pri zámere vykonať niektoré zo zákonných oprávnení uvedených v § 66 ods. 1.
Budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v oblastiach kde nie sú žiadne siete
alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme.
Tento fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.
Verejný záujem je daný samotným zákonodarcom. Ustanovenie § 139a ods. 10 písm. e)
stavebného zákona definuje vedenie elektronickej komunikačnej siete ako verejné technické
vybavenie územia. Týmto sú vedenia elektronickej komunikačnej siete zaradené medzi
verejné siete spolu s ostatnými sieťami ako sú plynovody, tepelné siete, vedenia a zariadenia
verejného rozvodu elektrického prúdu, atď.
Plánovaná stavba „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“ bude súčasťou
infraštruktúry obcí, nakoľko jej budúca prevádzka bude slúžiť na uspokojovanie verejných
potrieb.
Vyššia uvedená stavba sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej elektronickej
komunikačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf
s.r.o., podľa zákona č. 351/2011 Z.z. elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov na vyššie uvedených pozemkoch tak, ako je to vyznačené vo výkresovej
dokumentácii.
Navrhovaná stavba je stavbou na ktorú sa v plnej miere vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podľa § 139 ods. 3 stavebného
zákona sa jedná o líniovú stavbu a podľa § 139a ods. 10 písm. e) ide o verejné technické
vybavenie územia- vedenie elektronickej komunikačnej siete.
V tejto súvislosti oprávnenia uvedené v ust. § 66 ZEK priznáva zákon len tomu subjektu,
ktorý má postavenie „Podniku“. Podnik na účely tohto zákona je v zmysle ust. § 5 ods. 1 ZEK
každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. Poskytovanie siete alebo
služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním. Osoba, ktorá
chce podnikať v oblasti poskytovania sietí alebo služieb, je povinná oznámiť tento zámer
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („úrad“) pred termínom
začatia ich poskytovania. Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje
oznamovateľa ako podnik oprávnený poskytovať siete alebo služby. Na základe § 13 ods. 1
ZEK poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného povolenia.
Oprávnenie na poskytovanie siete a služby v oblasti elektronických komunikácií preukazuje
podnik, teda M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf
s.r.o., potvrdením
Telekomunikačného úradu SR v zmysle ust. ZEK.
Obsah vecného bremena je presne vymedzený § 66 ods. 1 ZEK a to zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnutel‘nosti. Z citovaného
ustanovenia vyplýva, že M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf s.r.o., ktorý má
postavenie podniku, má zákonné právo nielen zriadiť sieť a stavať vedenie ale aj vykonávať
opravu, údržbu siete, odstraňovať poruchy na vedení. Je však povinný pri výkone práv podľa
ods. 1 postupovať v zmysle § 66 ods. 3 ZEK počínať si tak, aby nespôsobil škodu na
nehnuteľnostiach alebo porastoch, upovedomiť dotknutého vlastníka alebo užívateľa
nehnuteľnosti o realizácii stavby najmenej 15 dní vopred.
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V zmysle § 48 stavebného zákona stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným
projektom a právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. Po skončení
nevyhnutných stavebných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu,
a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho
predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Náhrada za poškodenie
nehnuteľnosti a porastov a náhrada za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti sú
riadené ustanoveniami § 66 ods. 4 a 5 ZEK.
V zmysle uvedených ustanovení nárok na jednorazovú náhradu vzniká po skončení
nevyhnutných prác resp. po vzniku obmedzenia vlastníka alebo užívateľa v obvyklom užívaní
nehnuteľnosti a to do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuteľnosti.
V tejto súvislosti, majetkovoprávne vysporiadanie, teda postup pri uplatňovaní nárokov na
jednorazovú náhradu za obmedzenie obvyklého užívania nehnuteľností (nie však za vecné
bremeno) v zmysle hore uvedených, nemôže byť predmetom územného konania
a rozhodovania stavebného úradu.
V zmysle § 3 ods. 1. písm. e) vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, súhlas vlastníka pozemku sa predkladá len v prípade, ak
navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa
pozemok nedá vyvlastniť.
Na základe hore uvedených, navrhovaná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme,
a preto pre preukázanie oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam je možné uplatniť „iné právo
k pozemkom“, vyplývajúce z iných právnych predpisov podl‘a § 139 ods. 1. písm. b)
stavebného zákona, resp. z osobitných predpisov, ust. § 66 zákona o elektronických
komunikáciách. S ohľadom na uvedené, v konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov
pozemkov, cez ktoré bude prechádzať navrhovaná elektronická komunikačná sieť, sa
nevyžadujú.
Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že predmetná stavba prinesie všeobecný prospech
obyvateľom/návštevníkom dotknutej lokality, a teda je vo verejnom záujme.
Na základe tejto skutočnosti sú splnené podmienky § 66 ZEK, a teda spoločnosť M.S.Profi,
s.r.o. v zastúpení ArchiGraf s.r.o., disponuje právom zriadiť uvedenú stavbu na dotknutých
pozemkoch.
Svoje súhlasné stanoviská oznámili: Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Útvar vedúceho
hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Okresný úrad Košice – okolie, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný inšpektorát, Slovenská
správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia
dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad, Obecný úrad Šarišské Bohdanovce, Obecný úrad Budimír, Obecný
úrad Ploské, Obecný úrad Obišovce, Obecný úrad Drienov, Obecný úrad Drienovská Nová
Ves, Obecný úrad Ličartovce, Obecný Obecný úrad Lemešany, Obecný úrad Brestov, Obecný
úrad Mirkovce, Krajský pamiatkový úrad Košice, Krajský pamiatkový úrad Prešov, OR HaZZ
Košice-okolie, OR HaZZ v Prešove, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice,
Oddelenie telekomunikačných služieb, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov,
Oddelenie telekomunikačných služieb, Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o
životné prostredie, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný
úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, Odbor krízového
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riadenia, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Okresný úrad Košice-okolie,
Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Okresný úrad Košiceokolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, Odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava,
Správa ciest KSK, Správa a údržba ciest PSK, ŽSR, Sekcia elektrotechniky a energetiky,
Košice, ŽSR, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Košice, ŽSR, Sekcia OZT,
Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava,
Oblastná správa majetku Košice, ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Bratislava,
Michlovský spol. s.r.o., Košice (Orange Slovensko a.s.), Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
UPC Broadband Slovakia s.r.o., Košice, DELTA ONLINE spol. s.r.o., Košice, SWAN KE
s.r.o., Košice, Antik Telecom a.s., Košice, Slovanet a.s., Košice, TOWERCOM a.s.,
Bratislava, HEIZER OPTIK s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Bratislava, Národná
agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Košice, Východoslovenská distribučná a.s., Košice, SPP- distribúcia a.s.,
Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Bratislava, TRANSPETROL a. s.,
Bratislava, Obec Kráľovce, HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava, Košický
samosprávny kraj. Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územnými plánmi
predmetných obcí Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov,
Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce, zodpovedá
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje
životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto,
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného
rozhodnutia.
Poučenie:
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej obcí
Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské
Bohdanovce, Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce a zverejnená na internete –
elektronickej tabuli obcí Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov,
Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej
stavby.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní podať na Obec Ličartovce, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.
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Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Mária Ščepitová
Starostka obce

Doručí sa:
1. M.S. Profi, s.r.o., IČO 36503754, Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce
2. ArchiGraf s.r.o., IČO 51213788, Šafárikova 92, 048 01 Rožňava
Na vedomie:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Obecný úrad Budimír, Budimír č. 19, 044 43 Budimír, IČO: 00324001
Obecný úrad Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, IČO: 00324388
Obecný úrad Ploské, Ploské 74, 044 44 Kráľovce, IČO: 00324621
Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak, IČO: 00324566
Obecný úrad Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984
Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice, IČO: 00326976
Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Lemešany, IČO: 00327361
Obecný úrad Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany, IČO: 00327344
Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05 Brestov, IČO: 00322849
Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa, IČO: 00327484
Obecný úrad Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO:
00327786
Michlovský spol. s.r.o., Pri Hati 1, 041 01 Košice, IČO: 36230537
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
UPC Broadband Slovakia s.r.o , Alvinczyho 14, 040 01 Košice, IČO: 35971967
DELTA ONLINE spol. s.r.o., Pri Salaši 2, 040 01 Košice, IČO: 36474711
SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 13 Košice, IČO: 36184641
ANTIK Telecom a.s., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400
Slovanet a.s., Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 35954612
TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36364568
HEIZER OPTIK s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, SR,
IČO: 36241971
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO:
35829141
TRANSPETROL a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2, SR, IČO: 31341977
Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217

32. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14,
041 59 Košice, IČO: 36022047
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33. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
34. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 35555777
35. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859
36. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328

37. Košický samosprávny kraj, Referát hospodárenia s majetkom, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66
Košice, IČO: 35541016
38. Prešovský samosprávny kraj, Odb. správy majetku a investícií, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37870475
39. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
OR HaZZ Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
OR HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných služieb,
Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova
7, 080 01 Prešov
Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 040 01
Košice
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 040 01 Košice
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 040
01 Košice
Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01
Prešov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie oblastného hygienika
Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO 35860839
M DVaRR SR, SŽDaD, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
ŽSR, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
ŽSR, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
ŽSR, Sekcia OZT, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 042 02 Košice
ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01
Košice
Lesy SR, š.p, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

SPF, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
Základňa stacionárnych KIS, Regionálny úsek, Nám. Legionárov 4, 080 01 Prešov
R.Ú.V.Z. Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov
Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

CO/
Mesto Prešov – stavebný úrad
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Budimír
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Budimír

dňa .....................................................

...........................................................
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Kráľovce
dňa ...........................................................

...........................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Kráľovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Ploské

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Ploské
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Obišovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Obišovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Drienov

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Drienov
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Drienovská Nová Ves
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Drienovská Nová Ves
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Ličartovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Ličartovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Lemešany

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Lemešany
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Brestov

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Brestov
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Mirkovce

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Mirkovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Šarišské Bohdanovce

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Šarišské Bohdanovce
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

