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 Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad vo Fiľakove 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo:  MSU-FIL-629/2022-5                               Fiľakovo 27.12.2022 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

 Navrhovateľ: Filleck, s.r.o, (IČO: 36 022 926) 

 so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo  

podal dňa 12.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby: „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“ na pozemkoch 

parc. č.:  líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), Fiľakovo, Biskupice, 

Radzovce. 

 Účastníkmi územného konania vrátane tých účastníkov, ktorým bolo konanie oznámené verejnou 

vyhláškou sú: 

- Filleck, s.r.o, Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

- Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče 

- Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice 

- Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce 

- Slovenská správa ciest, IV a SC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica  

- HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 211 

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 (na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby 

a bytovej politiky vydaného dňa 20.01.2022 pod číslom OU-BB-OVBP-2022/007443-002) zákona 

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

neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

zákona č. 215/2002 Z. z., posúdilo návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na podklade toho podľa § 39, 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 

Z. z.   

povoľuje umiestnenie líniovej stavby 

„Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“ 

na pozemkoch parc. č.:  líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), Fiľakovo, 

Biskupice, Radzovce tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia.  
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Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu umiestniť podľa predloženej situácie stavby schválenej v tomto konaní. 

2. Údaje o stavbe:  

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy (rozšírenie optického vedenia) za účelom 

poskytovania telekomunikačných služieb občanom. Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej 

trasy v časti kat. územia: Fiľakovské Kováče časť Kurtáň, kat. územia: Fiľakovo, kat. územia: Biskupice 

a kat. územia: Radzovce, t. j. prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla. Optická sieť 

bude využívaná pre vysokorýchlostný internet. 

Stavebno-technické riešenie stavby: 

 Podzemné vedenie: 24-vlaknovy vonkajší optický kábel 

 Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia:                        11.717,0 m 

 Skutočná dĺžka vedenia:                   11.717,0 m  x 1,10 = 12.888,70 ~ 12.890,0 m 

Podzemné vedenie: Kábel optický k zafúknutiu  MIKRO AIRBLOWN, 24 vláknový SM 9/125, G.652D, 

MLT, MDPE čierny, d 5,8mm, 500N  

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o životné prostredie stanovené vo 

vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/006966-002 zo dňa 23.07.2021 /podmienky sú uvedené v bode a) až d)/, 

vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/007139-002 zo dňa 18.08.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi 

e) až l)/ a v súhlase č. OU-LC-OSZP-2021/005053-002 zo dňa 23.05.2022 /podmienky sú uvedené pod 

bodmi m) až t)/: 

a) V prípade výskytu biotopov európskeho významu, biotopu národného významu prípadne 

chránenej rastliny resp. živočícha postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu 

alebo poškodzovaniu a ničeniu. Takéto zistenie nahlásiť tunajšiemu úradu, nakoľko v zmysle § 6 

ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa k zásahu do biotopu vyžaduje súhlas 

orgánu ochrany prírody a krajiny. 

b) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich 

právnych predpisov. 

c) Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrany prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

d) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 24/2003 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 

Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam 

inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR 

č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych 

nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov. 

e) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie 

stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné 

zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na 

legálnom zariadení oprávnenej organizácie. 

f) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach 

vykonávaných pre právnickú osobuje osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou 

fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a 

§ 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných 

nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. 

g) Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú 

počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. 

h) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 

zákona o odpadoch. 
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i) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a 

živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi 

iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej 

organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia. 

j) Výkopovú zeminu v prípade jej vzniku je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na 

parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v 

rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. 

zneškodnenie na legálnom zariadení. 

k) Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije 

inertný odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

l) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží doklad o spôsobe zhodnotenia 

resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený 

resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie 

odpadov a materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu 

osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu". 

m) Počas realizácie a prevádzkovania stavby „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, 

Radzovce" rešpektovať vodný zákon a N V SR č. 269/2010 Z. z., vyhlášku č. 200/2018 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace predpisy 

a normy. 

n) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzkovania stavby nedošlo k 

ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd. 

o) Pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom 

technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v 

zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku 

znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi 

súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita. 

p) Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej 

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

v znení neskorších predpisov. 

q) Dodržať a rešpektovať oprávnené požiadavky SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, v zmysle vyjadrenia 

č. CS SVP OZ BB 1/2021/185-39211 zo dňa 17.09.2021 (sú uvedené v bode č. 5 podmienok tohto 

rozhodnutia). 

r) Dodržať a rešpektovať oprávnené požiadavky HYDROMELIORÁCIE, š. p. v zmysle vyjadrenia 

č. 5752-2/120/2021 zo dňa 13.09.2021 (sú uvedené v bode č. 4 podmienok tohto rozhodnutia). 

s) Dodržať a rešpektovať oprávnené požiadavky StVPS, a. s., Banská Bystrica, prevádzkovateľa 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle vyjadrenia č. 410/2022 zo dňa 02.03.2022. 

- V predmetnej lokalite sa nachádza diaľkovodné potrubie, verejný vodovod a verejná kanalizácia 

v prevádzke StVPS, a. s.. 

- Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a. s. 

- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC,VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, 

prevádzka kanalizácie závod 02 LC,VK Ing. Kubinec mob. 0918 474 127 a vytýčenie diaľkovodu 

vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Ing. Ďurica mob : 0905 459 860 na základe Vašej 

objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol. 

- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC,VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, 

prevádzka kanalizácie závod 02 LC,VK Ing. Kubinec mob. 0918 474 127 a vytýčenie diaľkovodu 

vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Ing. Ďurica mob : 0905 459 860 na základe Vašej 

objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol. 
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- Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je 

potrebné vykopať sondy. 

- Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj 

rozkopávkové povolenie. 

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:  

• vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré 

by mohli ohroziť ich technický stav;  

• vysádzať trvalé porasty;  

• umiestňovať skládky;  

• vykonávať terénne úpravy. 

- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých 

navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia“. Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s verejným vodovodom a s 

verejnou kanalizáciou uložiť navrhovaný kábel do oceľovej chráničky v celej dĺžke križovania. 

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie , ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z 

kontroly zaznamenať do stavebného denníka. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním 

kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne 

odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia 

zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje 

náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s..  

t) V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté 

súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému 

stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. Súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaný podľa § 27 

ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona, ktorý je pre konanie podľa osobitných predpisov (napr. 

stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona 

zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu. 

4.  Dodržať podmienky vyjadrenia HYDROMELIORÁCIÍ, š. p. vydaného dňa 13.09.2021 pod č 5752-

2/120/2021 a vyjadrenia vydaného dňa 19.10.2022 pod č. 6752-2/120/2022: 

- križovanie a súbeh optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a realizovať v súlade s 

ustanoveniami S TN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a 

vedeniami" z r. 1983, 

- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích 

kanálov zástupcu Hydromeliorácie, dislokované pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. 

Havetta, č.t. 0903 997 983, e-mail: havetta@hmsp.sk alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: 

siska@,hmsp.sk, 

- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 

m pod skutočnú niveletu dna kanála, 

- miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami, 

- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála, 

- pri súbehu optického kábla s odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosť v zmysle hore 

uvedenej normy, 

- k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať nášho pracovníka, ktorý 

protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania, v prípade 

mailto:havetta@hmsp.sk
mailto:siska@,hmsp.sk
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poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorým má Hydromeliorácie, š. p. právo 

hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora, 

- realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického 

kábla s odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením križovania optického kábla s 

odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie (bola odsúhlasená vo vyjadrení 

č. 6752-2/120/2022 zo dňa 19.10.2022, 

- po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy 

s odvodňovacími kanálmi, 

- platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 

5. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Banská Bystrica, 

vydaného dňa 17.09.2021 pod č. CS SVP OZ BB 1/2021/185-39211: 

- Križovania a súbehy káblového vedenia s vodnými tokmi je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle 

ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. 

- V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého 

môže správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami 

sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia 

ako priestorová rezerva pre možnosť vykonávania údržby koryta toku a pre realizáciu 

protipovodňových opatrení. Z uvedeného dôvodu musí byť káblové vedenie v rámci pobrežného 

pásma toku uložené v chráničkách dimenzovaných na zaťaženie min. 25 t od dopravy 

a mechanizácie. 

- Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble obdobne uložené v chráničke 

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

toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení. Chránička 

musí byť pod dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,2 m pod najhlbším dnom koryta vodného 

toku (nie však prípadného nánosu). 

- Pri križovaní vodného toku bezvýkopovou technológiou musia byť montážne jamy umiestnené 

mimo pobrežných pozemkov vodného toku tak, aby bolo zabezpečené uloženie káblov v chráničke 

dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie vrátane celej línie pobrežných pozemkov. Montážne 

jamy, bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, 

š. p. OZ Banská Bystrica – Správy povodia horného Ipľa Lučenec. 

- O spôsobe križovania zemného vedenia a vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. 

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto 

vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej 

správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi 

(prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s 

nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku. 

- V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude miesto 

križovania potrebné po zatiahnutí alebo uložení chráničky do káblovej ryhy opevniť kamennou 

rovnaninou v rozsahu min. 2,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného 

toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietočnej kapacity koryta. Kamenná rovnanina pritom 

musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. V prípade, že by v budúcnosti došlo k 

zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ 

siete bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod 

korytom toku.  

- Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre 

viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade 

ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optického vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu. 
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- V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých 

pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po 

ukončení stavebných prác žiadame všetky križovaním a ukladaním vedenia v súbehu s tokom 

narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.  

- V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s 

ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  v znení neskorších predpisov.  

- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita 

povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.  

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých 

vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta 

vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného 

materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť. 

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

podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušným parcelám 

v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. 

OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku 

jednorazovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom 

na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.  

- Pri križovaní, kde náš štátny podnik ako správca dotyčného  vodného toku nie je vlastníkom 

pozemkov pod jeho korytom, bude potrebné s SVP, š. p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr 

do termínu odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky 

podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy pritom 

bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou 

vypracovaný na náklady stavebníka. 

- V prípade, že križovanie a súbeh tokov nebudú zrealizované v súlade s vyššie uvedenými 

požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu 

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

prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.  

- Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a 

iných zásahov do koryta toku zo strany správcu toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady  

a v požadovanom termíne vytýčenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta toku a jeho 

pobrežných pozemkov. 

- Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k 

začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom 

do koryta vodného toku pri jeho križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p. OZ Banská 

Bystrica - Správy povodia Ipľa Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil: 0911 016 571). 

- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných 

protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí 

prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne. 

- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 

správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa 

§ 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 

udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa 

§ 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený 

živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou. 
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6. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská 

Bystrica vydaného dňa 17.08.2021 pod číslom 2169/2021:  

- V predmetnej lokalite sa nachádza diaľkovodné potrubie, verejný vodovod a verejná kanalizácia 

v prevádzke StVPS, a. s.. 

- Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a. s.. 

- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC,VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, 

prevádzka kanalizácie závod 02 LC,VK Ing. Kubinec mob. 0918 474 127 a vytýčenie diaľkovodu 

vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Ing. Ďurica mob : 0905 459 860 na základe Vašej 

objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol. 

- Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je 

potrebné vykopať sondy. 

- Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj 

rozkopávkové povolenie. 

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne : 

• min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 

• min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne : 

• min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; 

• min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne. 

- V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané : 

• vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré 

by mohli ohroziť ich technický stav; 

• vysádzať trvalé porasty; 

• umiestňovať skládky; 

• vykonávať terénne úpravy. 

- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých 

navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia". Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s verejným vodovodom a s 

verejnou kanalizáciou uložiť navrhovaný kábel do oceľovej chráničky v celej dĺžke križovania. 

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie , ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z 

kontroly zaznamenať do stavebného denníka. 

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie 

zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a 

verejnej kanalizácie. 

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí 

stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s. 

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté 

súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému 

stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. 

- Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému 

riešeniu stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia. 

- Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia 

je potrebné objednať nové vyjadrenie. 
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7. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica vydaného 

dňa 27.08.2021 pod číslom KPUBB-2021/15426-2/70147/BRE: 

- Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný 

prerokovať s KPÚ Banská Bystrica: 

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia 

archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď 

nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý 

pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri 

pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu. 

- Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa 

vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

8. Dodržať podmienku vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru vydaného 

dňa 26.07.2021 pod č. OU-LC-PLO1-2021/007001-003: 

- Pred uložením optického kábla do zeme, je investor povinný požiadať miestne príslušný orgán 

ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zákona. 

9. Dodržať podmienky stanoviska Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry vydaného dňa 

16.08.2021 pod číslom SEMaI-68-248/2021:  

- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. 

- Toto stanovisko platí dva roky. 

10. Dodržať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica vydaného dňa 

16.07.2021 pod č. SSC/8886/2021/6271/23490 v súlade s prehodnoteným stanoviskom vydaným dňa 

28.04.2022 pod č. SSC/9529/2022/6271/8701: 

- Križovanie pod cestou 1/71 musí byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej 

odvodňovací systém. 

- Križovanie bude realizované mikrotunelovaním, s uložením vedenia do chráničky. Minimálne 

krytie chráničky pod vozovkou cesty musí byť 1,50 m a 0,70 m pod pätou násypového svahu. 

Chráničky budú vyvedené mimo cestný pozemok, tak aby ich konce presahovali min. 0,25 m steny 

štartovacích a cieľových jám. 

- Výkopy manipulačných jám musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050 Zemné práce. 

Žiadame aby štartovacia a cieľová jama boli umiestnené mimo cestného pozemku cesty 1/71. 

- Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť 

cestnej premávky na ceste I/71. 

- V súvislosti so stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k znečisteniu cesty 1/71. Prípadné znečistenie 

je potrebné ihneď odstrániť. 

- Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do 

pôvodného stavu. 

- Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom. 

- Pred zakrytím jám a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou 1/71 žiadame prizvať 

zástupcu SSC-IVSC v Banskej Bystrici, Bc. Milana Lacka, mobil. č. 0903 406 343 na zápisnične 

prevzatie dotknutého úseku. 

- Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste 1/71, z dôvodu 

zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty. 
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- Stavebník v zmysle § 66 zák.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podá návrh na 

vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena, do katastra nehnuteľností. 

- Vlastník vedenia si nebude voči správcovi cesty 1/71 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme 

káblového vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto cesty. 

- Podľa § 8, ods. 1, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, križovanie ciest I. triedy podlieha samostatnému rozhodnutiu na zvláštne užívanie, o 

ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný 

úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Dopravné značenie na ceste 1/71 môže byť osadené len na základe určenia, vydaného príslušným 

cestným správnym orgánom. 

- V prípade, že potreba opráv, údržby alebo rekonštrukcie cesty 1/71 zo strany SSC vyvolá potrebu 

prekládky optického vedenia, bude stavebník, resp. vlastník tejto inžinierskej stavby povinný 

znášať všetky nevyhnutné náklady spojené s prekládkou inžinierskej stavby preukázateľne 

vynaložené Slovenskou správou ciest. Táto povinnosť stavebníka resp. vlastníka inžinierskej 

stavby bude zakotvená v zmluve o zriadení vecného bremena, resp. v inej zmluve uzatvorenej za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania inžinierskej stavby. 

- Akékoľvek užívanie/zastavanie pozemku vo vlastníctve SR a správe SSC je možné len na základe 

zmluvného vzťahu so správcom majetku štátu a je nevyhnutné ešte pred vydaním stavebného 

povolenia pozemok vysporiadať v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. 

- Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „Iné právo k pozemku" v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s 

§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a je podmienené majetkovoprávnym vysporiadaním stavby v súlade s § 13a zákona 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pred vydaním stavebného 

povolenia. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na pracovníčku nášho právneho oddelenia JUDr. 

Katarínu Vlčekovú č. tel. 048/4343234. 

- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, 

Biskupice, Radzovce" súhlasíme za podmienky, že naše pripomienky budú zapracované v 

územnom rozhodnutí a rešpektované pri realizácii stavby. 

- Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania. 

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií vydaného dňa 01.02.2022 pod č. OU-BB-OCDPK-2022/007278-002: 

- Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný 

cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „Optické pripojenie Fiľakovské Kováče, 

Fiľakovo, Biskupice, Radzovce" a jej križovaním cesty 1/71 v súlade so spracovanou projektovou 

dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty 1/71 Slovenská správa ciest, 

Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica. 

- Upozorňujeme, že je nutné si obstarať vyjadrenie SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového 

správcu cesty 1/71 a uvedené stanovisko rešpektovať. 

- Stavebník pred realizáciou stavby „Optické pripojenie Fiľakovské Kováče, Fiľakovo, Biskupice, 

Radzovce "z dôvodu jej križovania ponad cestu 1/71 požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon/ v znení neskorších predpisov. 

- Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty 1/71, situáciu križovania, pozdĺžny 

a priečny rez. 

- Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového 

správcu cesty 1/71, ORPZ, ODI, Lučenec z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. 

- Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácii o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/71 počas prác na 
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križovaní kanalizácie s cestou 1/71 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI, 

Lučenec. 

- Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti 

kolízie ciest 1/71 s navrhovanou stavbou „Optické pripojenie Fiľakovské Kováče, Fiľakovo, 

Biskupice, Radzovce", podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti 

realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných 

komunikácií, t. j. štátnych ciest I. triedy. 

- Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou 1/71 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty 

1/71 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví 

písomný záznam. 

- Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný 

cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14, ods.2 / § 10 cestného zákona/ 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu 

cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo 

prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu 

12. Dodržať podmienky záväzného stanoviska (povolenie výnimky zo zákazu činnosti v OP 

cesty 1/71) Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

vydaného dňa 01.02.2022 pod č. OU-BB-OCDPK-2022/007278-002: 

- Termín platnosti povolenia: od 15.04.2023 do 31.10.2023, mimo termínu zimnej údržby cesty I/71 

v období od 1.11. do 15.04. 

- Realizácia optického prepojenia medzi bodmi III, IV a VII v k. ú. Fiľakovo a Biskupice v 

ochrannom pásme cesty, v blízkosti cesty 1/71 v rámci stavby „Optické prepojenie Fiľakovské 

Kováče - Fiľakovo - Biskupice - Radzovce", v extraviláne obcí Fiľakovo a Biskupice, v ochrannom 

pásme cesty 1/71, bude uskutočnená za podmienok uvedených v stanovisku Slovenskej správy 

ciest, IVaSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica, č. SSC/9529/2022/6271/8701 zo dňa 28.4.2022, 

ktoré je žiadateľ povinný dodržať. 

- Realizácia optického prepojenia, bude uskutočnená v blízkosti cesty 1/71 v jej ochrannom pásme. 

- Vykonávané práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného 

svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste 1/71. 

- Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu resp. 

poškodeniu cesty a cestných zariadení. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu resp. poškodeniu, je 

žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu na vlastné náklady. 

- Žiadateľ počas realizácie prác, podľa potreby zabezpečí predmetný úsek cesty 1/71 prenosným 

(dočasným) dopravným značením, v súlade s kladným stanoviskom príslušného dopravného 

inšpektorátu, OR PZ, ODI, Lučenec, ktorého použitie určí Okresný úrad Banská Bystrica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný za účasti správcu komunikácie, 

t. j. SSC, IVaSC, Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku cesty a priľahlého 

ochranného pásma. 

- Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii 

prác. 

- Za realizáciu prác zodpovedá : - Ing. Ladislav Fehér, Biskupická 4, 986 01 Fiľakovo, mobil: 0917 

395 079, e-mail: obchod@filleck.sk. 

- V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu 

vyvodené dôsledky podľa § 22 a, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný 

zákon/ v znení neskorších predpisov. 

- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si 

to vyžiada všeobecný záujem. 

mailto:obchod@filleck.sk
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- Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné povolenie potrebné podľa osobitných zákonov a 

všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie . 

13. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia cestnej správy 

vydaného dňa 05.04.2022 pod č. 08519/2022/ODDCS-4, 16464/2022: 

- V plnom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky, ktoré určil správca dotknutých ciest III/2673 

a III/2674 - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. v písomnom stanovisku č. j. 

BBRSC/00472/2022 zo dňa 21.01.2022. 

- Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty (za cestnou priekopou) tak, aby nedošlo 

k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých 

škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po 

dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania. 

- Trasu siete v súbehu s cestou III/2674 požadujeme viesť mimo telesa cesty a to min. 0,6 m za 

vonkajšiu hranu svahu cestnej priekopy. Rovnako požadujeme trasu viesť mimo ochranného 

pásma cesty III/2674. 

- V prípade poškodenia cestného rigolu požadujeme tento spevniť vydláždením v celom 

poškodenom úseku. Ak dôjde stavebnými prácami k zásahu do ochranného pásma predmetnej 

cesty, je potrebné požiadať Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácii, o výnimku z činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy. 

- Zastavané pozemky pod dotknutými cestami III. triedy nie sú vo vlastníctve BBSK. Pozemok pod 

cestou III/2673 pare. č. C-KN 4160 (LV nie je založený) totožný s E-KN pare. č. 1347 je evidovaný 

na LV č. 3367 na Slovenskú republiku. Pozemok pod cestou III/2674 pare. č. C-KN 3865/2 (LV 

nie je založený) totožný s E-KN pare. č. 1421 je evidovaný na LV č. 2272 na vlastníka mesto 

Fiľakovo. Preto je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené iné právo v 

zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1. 

- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita ciest III/2673 a III/2674. 

Zemné práce musia byť navrhnuté s súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný 

materiál nesmie byť skladovaný na vozovke ciest III/2673 a III/2674 a prípadné znečistenie 

vozovky musí byť odstránené. 

- Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, 

povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme. 

O povolenie požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cestu III/2673 a III/2674, Okresný úrad 

v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 

35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon). 

- Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup 

na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie 

vjazdu z cesty pre prístup na stavbu. 

- Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a 

bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, 

vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami. 

- Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie 

dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho 

protokolu. 

- V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú 

za neukončené. 
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- Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť 

dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné 

čistenie odvodňovacieho systému vozovky. 

- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu 

cesty povinný rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete. 

- Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest III/2673 a III/2674 požaduje, aby podmienky 

a požiadavky, ktoré stanovil vlastník cesty BBSK a správca cesty BBRSC a. s. boli uvedené v 

podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby. 

- BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje 

právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. 

14. Vyjadrenie Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia územného plánovania a životného 

prostredia vydané dňa 31.03.2021 pod čís. 08649/2022/UDUPZP-2, 15515/2022: 

- Projekt „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“ ba nie je v rozpore 

s Územným plánom VÚV Banskobystrický kraj a jeho zmenami a doplnkami (ÚPN VÚC BBK), 

preto z hľadiska súladu s ÚPN VÚC BBK k uvedenému projektu nemá pripomienky. 

15. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest a. s. vydaného dňa 

21.01.2022 pod č. BBRSC/00472/2022:  

- Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od 

Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich 

telese a na cestných pomocných pozemkoch §18 ods.3. cestného zákona. 

- Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo asfaltovej plochy cesty 

v tomto prípade v k. ú. Trebeľovce kde máme položený nový asfaltový povrch. V žiadnom prípade 

káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty. 

- Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú :  

• tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ. 

• obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach,  

• neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto 

vedení,  

• brániť modernizačným úpravám cesty. 

- Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie 

cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za teleso 

cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 s presahom min. 3 m 

za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastník 

telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú 

zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie telekomunikačného 

vedenia. 

- Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie 

pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a 

§ 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva 

cestný správny orgán - Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 

- Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod 

ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty v prípade 

nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu 

dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne 

zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty 

tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku. 
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- Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené 

vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny 

orgán o vydanie povolenia na zriadenia vjazdu podľa § 3b cestného zákona. 

- V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, 

nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody. 

- Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os 

vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; 

bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný 

pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana 

cestnej priekopy, rigolu, svahu), Križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude 

označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom 

vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole/ zo situácie 

to nie je zrejmé požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého 

kábla v rigole. 

- V úsekoch, kde trasa je vedená v chodníkoch alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov 

nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop 

zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách 

na dynamický modul deformácie Evd = min. 40 MN/m2 (meraný dynamickou doskou). 

- Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od 

vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších 

hrán. 

- Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, 

zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod. 

- Po vytýčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na 

schválenie trasy zástupcu BBRSC, a. s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č. t. 0905 988 380. 

- Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu 

trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a. s. Banská 

Bystrica. 

- V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne 

užívanie cesty, a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu. 

- Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením 

určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Lučenci. 

- Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a 

geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované 

podklady na CD - nosiči. 

Technické podmienky realizácie: Križovanie cesty pretláčaním: 

• križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na 

os vozovky, 

• popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,70 

m pod dnom priekopy, 

• chránička musí byť vyvedená do montážnych jám,- bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a 

cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán 

cestného telesa, 

• montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku, 

• stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy. 

Výkop montážnych jám a ryhy: 

• výkopy za cestným svahom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase, 

• v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne, 

• vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie 
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• zariadenia, a. i.)  a nesmie spôsobovať jej znečistenie, 

• po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu a zatrávniť. 

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope: 

• ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty 

• HDPE rúry uložiť v hĺbke 1,2,m od dna priekopy 

• zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do 

odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...) 

• v ochrannom pásme vedenia musí byť cestná priekopa spevnená dláždením s dodržaním 

spádových pomerov odvodňovacej - cestnej priekopy do jestvujúcich priepustov cesty 

Všeobecné podmienky a doprava: 

• stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a 

poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie, 

• mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej 

premávky, 

• stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy, 

• pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 

• začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@rscbb.sk ) nahlásené min. 5  

dní  vopred  zodpovednému   zástupcovi   BBRSC  a. s.,  stredisko   Lučenec, technickému 

pracovníkovi - Ing. arch. Anna Václavíková, č. t. 0905 988380), 

• po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične 

preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, 

a. s. Banská Bystrica, 

• na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení 

vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom 

BBRSC 

• v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 

nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty, 

• pri realizácií stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 

zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

• práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného 

správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, 

• vyjadrenie žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby, 

• toto vyjadrenie nenahrádza povolenia podľa iných právnych predpisov, 

• BBRSC a. s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu 

vyhradzuje právo podmienky k realizácií stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo 

zmeniť. 

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií vydaného dňa 07.04.2022 pod č. OU-LC-OCDPK-2022/003976-002: 

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest: III/2673 Fiľakovo – Ratka a ÍII/2674 Fiľakovo – 

Biskupice, 

- pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na dočasné dopravné značenie, 

o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty a o obmedzenie premávky na uvedenej cestách, 

- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest III. triedy, ktoré môže spôsobiť závadu 

v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu, 

- na cestách nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál, 

mailto:anna.vaclavikova@rscbb.sk
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- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém ciest, 

obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, 

- stavebné mechanizmy môžu byť na ceste odstavované len v prípade, keď budú stavebné práce 

vykonávané pod ochranou uzávierky cesty, 

- súbeh optického kábla s cestami III/2673 a III/2674 viesť mimo cestný pozemok, 

- križovanie cesty III/2673 a III/2674 požadujeme realizovať technológiou pretláčania s uložením 

optického vedenia v chráničke, 

- stavba sa dotýka aj záujmov miestnych ciest, žiadateľ je povinný o vyjadrenie k PD požiadať 

príslušný cestný správny orgán na miestnych cestách, 

- Podľa § 11 ods. 1 na ochranu ciest na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným 

územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať 

územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne 

zastavaného územia obce, preto v prípade prebiehajúcej činnosti z dôvodu ochrany cesty III/2673 

a ÍII/2674 je investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny 

orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré bude podkladom 

pre vydanie územného a stavebného povolenia 

- upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie 

- cestné ochranné pásmo ciest III/2673 a III/2674 je podľa § 15 ods. 3 písm. d) vyhlášky, ktorou sa 

vykonáva cestný zákon 20 m od osi vozovky cesty III. triedy 

- pri prechádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu 

pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie 

vjazdu podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

- úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia 

prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV 

SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení 

- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon). 

17. Dodržať podmienky záväzného stanoviska (povolenie výnimky z ochranného pásma cesty III/2673) 

Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného dňa 29.06.2022 

pod č. OU-LC-OCDPK-2022/005738-004   : 

- Stavebná činnosť pozostáva z prác na uložení podzemného vedenia - optického kábla v ochrannom 

pásme cesty č. III/2673 v rámci stavby „Optické prepojenie Fiľakovské Kováče - Fiľakovo - 

Biskupice - Radzovce". 

- Rešpektovať podmienky realizácie stavby, stanovené správcom uvedenej cesty BBRSC, a. s. 

Banská Bystrica vo vyjadrení č. BBRSC/00472/2022 zo dňa 21.01.2022 a podmienky záväzného 

stanoviska vydané OR PZ - ODI Lučenec zo dňa 16.06.2022 pod č. ORPZ-LC-ODI-102-008/2022. 

- Dodávateľ prác nesmie svojou činnosťou spôsobiť znečistenie vozovky uvedenej cesty. V prípade 

znečistenia vozovky uvedenej cesty je povinný za účelom zaistenia bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky zabezpečiť jej okamžité očistenie. 

- Stavebný materiál nesmie byť uskladňovaný na cestnom pozemku. 

- Žiadateľ a dodávateľ prác zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi cesty ako aj tretím osobám 

pri realizácii prác. 

- Po ukončení prác v dotknutom úseku cesty, žiadateľ zápisnične do 3 pracovných dní odovzdá 

uvedený úsek cesty správcovi pozemnej komunikácie (BBRSC, a.s. Banská Bystrica) a do 5 dní 

od prevzatia cesty správcom komunikácie odovzdá zápis príslušnému cestnému správnemu 

orgánu, ktorý vydal povolenie na výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty. 
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- Pri výkone prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 

predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. 

- O povolenie uloženia vedenia do telesa cesty III/2673 je žiadateľ povinný požiadať príslušný 

cestný správny orgán v zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona v dostatočnom časovom predstihu pred 

začatím prác. Rovnako je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie 

dočasného dopravného značenia na ceste III/2673 v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona. 

- Z cesty sa môže schádzať na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy. 

- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom uvedených prác, je žiadateľ povinný 

okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o 

tom správcu cesty. 

- Zodpovedná osoba za dodržanie podmienok povolenia: Ing. Ladislav Fehér, tel. č. 0917 395 079. 

- V prípade nesplnenia určených podmienok cestný správny orgán uplatní sankčný postih v zmysle 

§ 22a cestného zákona. 

- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si 

to vyžiada všeobecný záujem. 

- Toto povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty nenahrádza iné povolenia 

potrebné podľa stavebných, prípadne iných predpisov. 

18. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vydaného dňa 31.05.2022 pod 

č. 202205-UR-0019-1: 

a) Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: 

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. 

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom 

výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné 

vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.  

- Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 

• červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 

22kV podzemné,  

• zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. 

b) Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích 

osôb! 

c) Všeobecné podmienky: 

- Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre 

účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky 

ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 

objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia 

Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. 

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. 

a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od 

krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové 

vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať 

manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú 

stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 

vedenia tretích osôb. 

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 

priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 

našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

http://www.ssd.sk/
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- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise 

o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. 

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 

platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho 

zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných 

údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

19. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a. s. vydaného dňa 11.04.2022 pod číslom 

661221707: 

Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.. 

a) 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. 

b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (30.01.2019), 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 c). 

c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 43 320 73. 

d) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant. 

e) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

f) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.  o zákaze zriaďovania skládok 

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

g) 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.  

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 

zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

i) 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.  

mailto:vladimir.takac@telekom.sk
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j) 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 sa žiadateľ 

upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

k) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu 

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

stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od 

podania objednávky. 

l) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

m) 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.. 

n) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, 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. 

o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK: 

p) 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: Ladislav Zlievsky, 

zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907. 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

q) 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 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,   

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:zlievsky@zyry.sk
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- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777, 

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

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

zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov 

je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

r) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 

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

s) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

20. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a. s. vydaného dňa 06.08.2021 pod 

č. TD/NS/0383/2021/Ve:  

Z záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: VTL a STL – plynovody, Elektrická prípojka pre RS 

Fiľakovo a kábel pre SKAO Biskupice. 

S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- 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.spp-distribucia.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. 

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

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.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 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 „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu 

a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po 

predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, 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 STL 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 zariadenie 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 stanoviska. 

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

http://www.telekom.sk/
mailto:ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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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. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-

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

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

stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 

je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- 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 sa požaduje 

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. 

- SPP-D upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti  

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

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

môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne 

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 všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj  podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel 

pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02. 

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

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.  

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

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 umiestňovať stavby. 

Osobitné podmienky: 

- Vo výkresoch PD žiadame opraviť trasu VTL-plynovodu pri obci Radzovce a Fiľakovo (VTL-

prípojka pre RS Fiľakovo a Radzovce), dokresliť kábel SKAO Biskupice a elektrickú prípojku 

pre RS Fiľakovo podľa priložených informatívnych zákresov. 

Upozornenie: 

- Orientačného znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez stanoviska, použiť. 

- Stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk
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- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.  

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 06.08.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je 

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená stanovisko zrušiť v prípade, ak 

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 

bolo stanovisko vydané. 

21. Dodržať podmienky vyjadrenia MICHLOVSKÝ, s.r.o. ako správcu „podzemných telekomunikačných 

zariadení“ (ďalej len PTZ) za Orange Slovensko a. s. vydaného dňa 11.02.2022 pod č. BB-224/2021 

- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 

zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

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

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 

tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 

prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 

ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange 

Slovensko, a. s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady 

investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 

o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie 

stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať 

„telekomunikačné zariadenia“ (TKZ) iných prevádzkovateľov , 

- 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. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 

m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ 

• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou 

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markery) 
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• 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: 

- 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 I. 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. 

22. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Fiľakovo vydaného dňa 09.08.2021 pod číslom MSU-FIl-

1271/2021-2: 

• Trasu č.6 od bodu VI do bodu VII viesť v telese chodníka na Ul. 1 mája po križovatku s Ul. 

Mocsáryho.  

• Križovanie miestnej komunikácie (Ul. 1 mája) mikrotunelovaním medzi bodmi 13-14 riešiť tak, 

aby bod 14 sa nachádzal v chodníku pred rodinným domom so súp. č. 741. 

• Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Fiľakovo. 

23. Dodržať podmienku vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, odboru krízového riadenia vydaného dňa 

24.08.2021 pod číslom OU-LC-OKR-2022/001411-002: 

• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie nežiadame predložiť na posúdenie. 

24. Stavba povolená týmto rozhodnutím podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje vydanie 

stavebného povolenia. 

25. V územnom konaní neboli účastníkmi konania podané žiadne námietky k vydaniu územného 

rozhodnutia. 

 Toto  rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak navrhovateľ pred uplynutím 

lehoty požiada stavebný úrad o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (§ 40 ods. 3 stavebného 

zákona). 

 

Odôvodnenie 
Navrhovateľ: Filleck, s.r.o, (IČO: 36 022 926), so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo podal 

dňa 12.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby: „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“ na pozemkoch parc. 

č.:  líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), Fiľakovo, Biskupice, Radzovce. 

Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté. 

Z predložených dokladov bolo zistené, že účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy 

(rozšírenie optického vedenia) za účelom poskytovania telekomunikačných služieb občanom. Predmetný 

projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti kat. územia: Fiľakovské Kováče časť Kurtáň, kat. 

územia: Fiľakovo, kat. územia: Biskupice a kat. územia: Radzovce, t. j. prepojenie z HDPE rúr a následné 

zafúknutie optického kábla. Optická sieť má byť využívaná pre vysokorýchlostný internet. 

 Navrhovateľ sa považuje, za podnik, ktorý má oprávnenie zriadiť líniové telekomunikačné stavby 

na pozemkoch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vyplýva to z oprávnení podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Podľa tohto oprávnenia je telekomunikačný podnik 
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oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete 

a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Toto oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim 

na dotknutých nehnuteľnostiach (§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.), a teda je iným právom k pozemku 

v zmysle ustanovení § 139 ods. 1 stavebného zákona. 

 Pretože návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti v zmysle § 3 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad 

dňa 19.04.2022 územné konanie predmetnej stavby prerušil rozhodnutím pod číslom MSU-FIL-629/2022-

2 a súčasne vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu. 

Pod odstránení nedostatkov návrhu stavebný úrad listom zo dňa 03.10.2022 pod číslom MSU-FIL-

629/2022-4 oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky dňa 

21.09.2022 pod číslom MSU-FIL-629/2022-3 z dôvodu líniovej stavby ako aj z dôvodu veľkého počtu 

účastníkov konania)  a dotknutým  orgánom a súčasne  na deň 19.10.2022 v  predmetnej veci nariadil 

ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania 

a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom 

pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.  

Dňa 17.10.2022 obdržal stavebný úrad (emailovou správou) od Hydromeliorácií stanovisko 

č. 6607-2/120/2022, v ktorom žiadajú o pozastavenie vydania územného rozhodnutia z dôvodu 

nedodržania podmienky ich vyjadrenia zo dňa 13.09.2021 č. 5752-2/120/2021, nakoľko „Realizačná 

projektová dokumentácia, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla 

s odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením optického kábla s odvodňovacími kanálmi“ nebola 

ich podnikom odsúhlasená. Navrhovateľ bol na potrebu zabezpečenia nového stanoviska upozornený na 

ústnom pojednávaní dňa 19.10.2022. Po doplnení návrhu o nové stanovisko Hydromeliorácií š. p. (je 

uvedené vo podmienkach tohto rozhodnutia) bolo vydané územné rozhodnutie. Do termínu ústneho 

pojednávania neboli podané ostatnými účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi žiadne námietky ani 

pripomienky. 

 K územnému konaniu bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Lučenec – odboru 

starostlivosti o životné prostredie vydané dňa 16.07.2022 pod číslom OU-LC-OSZP-2021/007067-002, 

z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, 

Radzovce“ podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 

Z. z., nakoľko navrhovaná činnosť sa nenachádza v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.. 

K územnému konaniu sa vyjadrili: Mesto Fiľakovo, Obec Fiľakovské Kováče, Obec Biskupice, 

Obec Radzovce, Slovenská správa ciest, IV a SC, Banskobystrický samosprávny kraj (odd. cestnej správy 

a odd. ÚP a ŽP), Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., HYDROMELIORÁCIE, š. p., 

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CD a  PK, Okresný 

úrad Lučenec,  odbor CD  a  PK, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Okresný  úrad  

Lučenec,  odbor   starostlivosti  o  životné  prostredie  (OPaK,  ŠVS,  OH,  EIA),  Okresný úrad Lučenec, 

odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Lučenci, Ministerstvo   dopravy  a  výstavby  SR,  Útvar  vedúceho  hygienika  

rezortu,  odd.  oblastného  hygienika Zvolen., Ministerstvo vnútra SR,  Centrum  podpory  Banská  

Bystrica, odd. telekomunikačných služieb,  Ministerstvo  obrany  SR,  sekcia majetku a infraštruktúry, 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., SPP-Distribúcia, a. s., Stredoslovenská  vodárenská  

prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Slovak Telekom, a. s., ORANGE 

SLOVENSKO, a. s. MICHLOVSKY, spol. s r. o., O2 Slovakia, s.r.o., Mesto Fiľakovo,  odd. výstavby,  

životného prostredia a stratégie rozvoja. Všetky stanoviská boli skoordinované a stanoviská s 

podmienkami sú zahrnuté (uvedené) do podmienok tohto rozhodnutia.  

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou v katastrálnom 

území mesta Fiľakovo je platný  Územný plán mesta Fiľakovo schválený dňa 28.02.2000 uznesením 

Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 10/2000 v znení jeho zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je 
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v súlade so záväznou i smernou časťou citovaného územného plánu. 

 Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, 

že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

 Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 59 ods. a) bod č. 2 zákona č. 145/1995 Zb. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 100 €. 

 

Poučenie 
Proti  tomuto  rozhodnutiu  sa  možno  odvolať  v  zmysle  §  53  a  § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení  do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 

podáva na Mesto Fiľakovo, Mestský úrad vo Fiľakove, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

              

 

 

 

            

           v. r. 
                              Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                  primátor mesta  

 

 

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami 

územného rozhodnutia. 

 

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) stavebného 

zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Fiľakovské Kováče, Mesta 

Fiľakovo, Obce Biskupice a Obce Radzovce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Obec Fiľakovské Kováče potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 

 

         

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

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 
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Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 

 

Vyvesené dňa: . ............. 29.12.2022..............     Zvesené dňa: ............................................ 

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Obec Biskupice potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 

 

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

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Obec Radzovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 

 

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

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Doručí sa: 

- Filleck, s.r.o, Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – 2x 

- Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče - 2x 

- Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice – 2x 
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- Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce – 2x 

 

- Slovenská správa ciest, IV a SC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica  

- HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 211 

Na vedomie: 

- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP, Nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96  Banská Bystrica 

- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CD a  PK,  Nám. Ľ.  Štúra  1, 974 05  Banská Bystrica  

- Okresný úrad Lučenec,  odbor CD  a  PK,  Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec  

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

- Okresný  úrad  Lučenec,  odbor   starostlivosti  o  životné  prostredie  (OPaK,  ŠVS,  OH,  EIA),   

   Nám. republiky 26, 984 36  Lučenec   

- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 01  Lučenec 

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3,  984 03  LC  

- Ministerstvo   dopravy  a  výstavby  SR,  Útvar  vedúceho  hygienika  rezortu,  odd.  oblastného   

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

- Ministerstvo vnútra SR,  Centrum  podpory  Banská  Bystrica,  odd. telekomunikačných služieb, Ul. 9. 

mája č. 1, 974 86  Banská Bystrica  

- Ministerstvo  obrany  SR,  sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava    

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

Bystrica 

- Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina 

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

- ORANGE SLOVENSKO, a. s. MICHLOVSKY, spol. s r. o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany  

- O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

- Mesto Fiľakovo,  odd. výstavby,  životného prostredia  a  stratégie rozvoja 

1x ostáva v spise 


