Obec Ražňany
Obecný úrad v Ražňanoch 235, 082 61 Ražňany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č. 477/2017 - 509/Mt
V Sabinove, dňa 15.01.2018

ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)
Dňa 07.09.2017 podala firma InfoTel, spol. s. r. o., Novolíšenská 18, 628 00, Brno
UPC právne splnomocnená firmou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova
36, 851 01, Bratislava na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby: „UPC- Ražňany“ katastrálne územie Sabinov a katastrálne územie Ražňany.
Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil
námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva
rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby„ UPC- Ražňany“ katastrálne územie Sabinov a katastrálne
územie Ražňany, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch katastrálne územie Ražňany
a katastrálne územie Sabinov tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing.
Stanislav Sersen.
2. Účel stavby- vybudovanie verejnej multifunkčnej siete pre poskytovanie verejných
elektronických komunikačných služieb podľa zákona 351/2011 § 2 ods. 2. Zároveň
vybudovanie podperných multifunkčných bodov, nachádzajúcich sa na trase siete, ktoré
budú slúžiť obci ako podpora pre verejné osvetlenie a kamerový systém.
3. Lokalita navrhovanej líniovej stavby je situovaná v intraviláne mesta Sabinov
prechádza extravilánom mesta Sabinov popri ceste a v intraviláne obce Ražňany.
4. Záujmové územie stavby je rovinné s miernym sklonom do 4 %. Nadmorská výška
terénu sa pohybuje v rozmedzí 317- 375 m.n.m.
5. Charakter plánovanej stavby je plne v súlade s charakterom územia areálu a platným
územným plánom obce Ražňany a mesta Sabinov.

6. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje
žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky.
7. Celková dĺžka trasy je cca 9856m.
8. Trasa sa napája na existujúcu sieť v meste Sabinov na ulici Janka Borodáča v blízkosti
križovatky s ulicou Švermova. Pokračuje ulicou Janka Borodáča, v smere do Ražňan
v chodníku popri škôlke. V zelenom páse vedie pod železničný most. Ďalej prechodom
cez mostný objekt kríži rieku Torysa. Trasa za mostom bočí od hlavnej cesty
a pokračuje športovým areálom, kde prechádza zväčša zatrávnenými plochami. Tiež
zahŕňa plánovanú výstavbu bytových domov v k. ú. Sabinov. Vetvy trasy v tejto časti,
sa budú realizovať až počas výstavby samotných bytových domov. Následne trasa
pokračuje znova v súbehu s hlavnou cestou v smere do obce Ražňany, kde od
katastrálnej hranice obce vedie i výstavba multifunkčných podperných bodov. Hlavná
trasa siete v obci Ražňany vedie pozdĺž cesty III/3177, pričom sa vetví do bočných ulíc
tak, aby pokrývala celú obec.
9. Stavba pozostáva z:
Technologických rozvádzačov:
•

Nad káblovou trasou budú umiestnené rozvádzače podľa projektovej
dokumentácie, jedná sa o plastové skrine veľkosti 1200x800x500mm upevnené
k betónovému základu.

•

V prípade, že nebude možné domový rozvádzač umiestniť v priestoroch
objektu, bude umiestnený vonkajší deliaci rozvádzač pred vstupom do objektu
veľkosti 1200x300x300mm. Pri tejto stavbe budú v trase uložené HDPE
chráničky 40/33mm a následne do nich zafúknutý optický kábel. Do výkopu
budú uložené i NN napájacie káble.

Podperné body:
•

V trase siete v intraviláne obce Ražňany budú osadené podperné multifunkčné
body vo forme oceľových pozinkovaných stĺpov s výškou 5m a vo vzájomnej
vzdialenosti max. 40m v hĺbke 1m.

10. Ak pri stavebných prácach dôjde k odkrytiu nečakávaného archeologického nálezu je
nálezca povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť uvedenú skutočnosť
Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález
nepoškodil alebo nezničil.
11. Po ukončení prác uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
12. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový
systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného
súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení
stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť.

13. Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie inžinierskych sietí, pri
predpokladanom stretnutí a pri križovaní podzemných rozvodov je nutné vykonať ručný
výkop.
14. Pozemky dotknuté výstavbou po realizácií prác uvedie stavebník do pôvodného stavu
na vlastné náklady.
15. Stavebník do 30dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva vlastníka
nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je povinný doložiť uzatvorenú dohodu o
náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena
do katastra nehnuteľností na základe porealizačného zamerania.
16. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým spôsobom, aby nedošlo
k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.
17. Pred začatím realizovania výkopových prác je stavebník povinný požiadať obec
Ražňany a mesto Sabinov o rozkopávku verejnej komunikácie a verejného
priestranstva.
Stavebník je povinný dodržať opatrenia počas výstavby
Ovzdušie:
•

Pri činnostiach pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií

Hluk
• Zabezpečiť . aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku
vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň
• Na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich
pravidelnú údržbu a kontrolu
Vody a vodohospodárske diela:
• Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali
kvalitu povrchových a podzemných vôd
• Pracovníci na stavbe budú využívať mobilné sociálne zariadenia
18. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu)
nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácií, resp. v prípadoch znečistenia,
toto bolo okamžite odstránené stavebníkom.
19. Do konania bolo doložené určenie stavebného úradu ktoré vydal Okresný úrad Prešov,
odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov pod č. OUPO-OVBP1- 2017/42464/107582 zo dňa 30.10.2017 ktoré vybavil Ing. Marián
Barilla ktorí konštatujú: Okresný úrad Prešov odbor výstavby a bytovej politiky, ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b)
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územne plánovanie, stavebný poriadok

a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust.
§ 119 ods. 1 stavebného zákona určuje Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad.
20. Do konania bolo doložené splnomocnenie firmy: UPC BROADBAND SLOVAKIA
s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava v ktorom splnomocňujú firmu: InfoTel,
spol. s. r. o., Novolíšeňská 18, 628 00, Brno zo dňa 07.06.2017.
21. Do konania bolo doložené stanovisko SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825
11, Bratislava zo dňa 02.05.2017 pod č. TD/NS/0356/2017/Uh s vydaním územného
rozhodnutia súhlasia za dodržania nasl. podmienok:
•

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

•

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m , alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

•

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D (p. Marcel Šálka, tel. č.
+42155242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

•

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činnosti 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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

•

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2
m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade
s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení
výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

•

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník
povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D 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.

•

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.

•

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť
do novej úrovne terénu.

•

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia,
musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.

•

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia
plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu ( SOI),
ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom
pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
sankciu vo výške 300 až 150 000 eur.

•

Stavebník je povinný pri realizácii 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
TPP 702 01, TPP 702 02.

•

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských
zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

•

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení
s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

•

V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona
o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty,
trvalé porasty a pod.

22. Do konania bolo doložené stanovisko Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská
31, 042 91, Košice, ktoré vybavil Ing. Ján Sabol zo dňa 24.05.2017, pod č.
27832/Sa/2017 ktorí konštatujú, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných
mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN a VN ( do 35 KV) rozvody, ktoré
si môžete lokalizovať na mieste a trafostanica(TS), zároveň upozorňujú aby boli
dodržané nasledujúce podmienky:
•

Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku.

•

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti

meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od
krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
•
•
•

pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7m
pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m
pre zavesené káblové vedenie 1m
b) od 35kV do 110kV vrátane 15m

•

v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod
elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo
vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou
izoláciou
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť
a spoľahlivosť prevádzky sústavy

•

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného
vedenia.

•

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel
umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov ( bezlesie) so šírkou 4m
po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného
bodu.

•

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola
porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená
uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia
žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

•

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť
je 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej
a zabezpečovacej techniky

•

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad
týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) Zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať
osobitne ťažké mechanizmy.
b) Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie,
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému
vedeniu.
•

Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov
zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu:
skripko_stefansds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311- Ing. Štefan Škripko,
alebo stolicny_petersds.sk, tel. 055 610 2213, 0918 248 563- Ing. Peter
stoličný.

•

V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečné nutné zaistiť naše vedenie proti
vzniku previsu.

•

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

•

Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi
sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005
Zmena a) tab. 1,2.

•

Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s.
žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole
nepoškodenosti vedenia.

•

Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti:
055/610 2997

•

Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN
podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľny
terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el.
káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050,
STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

•

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

23. Do konania bolo doložené stanovisko OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2017/75202/Pi-ŠSOPaK, ktoré vybavila Ing. Piskoríková zo dňa 11.07.2017, ktorí k predmetnej
stavbe nemajú zásadné pripomienky za dodržania nasl. podmienok:

•

V rámci realizácie stavby je potrebné dodržať štandardné technické opatrenia,
ktorými sa zabezpečí ochrana pôdy, vôd a biotopov, aby nedošlo
k znehodnocovaniu kvality územia.

•

Pri stavbe nezasahovať do brehových porastov vodného toku Torysa s možným
výskytom biotopu európskeho významu Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová
vegetácia s myrikovkou nemeckou

•

Ak bude v rámci celej stavby potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo
krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona
OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po
právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.

•

Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom
období ( od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka).

•

Výrub dreviny možno vykonávať až po vyznačení výrubu dreviny a po
právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.

24. Do konania bolo doložené stanovisko OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2017/0077902/Št-ŠSOH ktoré vybavila Ing. Jana Štieberová zo dňa 20.07.2017, ktorí
k predmetnej stavbe nemajú zásadné pripomienky za dodržania nasl. podmienok:
•

So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky
MŽP SR č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich
predpisov.

•

Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku
odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese
Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s. r. o., Hollého 29, 083 01, Sabinov
prevádzka v Rožkovanoch- extravilán obce.

•

Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na okresný úrad
Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci
spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

25. Do konania bolo doložené stanovisko OÚ Sabinov, odbor staroslivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP2017/000786-02/ŠVS-Če, ktoré vybavil Ing. Čekan zo dňa 12.07.2017, ktorí
konštatujú: z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k predloženej
dokumentácii za predpokladu, že budú splnená naša podmienka:
•

Stavba ,,Verejná telekomunikačná sieť UPC Ražňany“ križuje vodné toky.
Pedľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, na uskutočnenie
stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch sa vydáva ,,súhlas“, o ktorý je
potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorým je okresný úrad

Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie súhlasu
je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.
•

Stavbu realizovať takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu
a znečisteniu podzemných, pripadne povrchových vôd a aby nedošlo
k poškodeniu záujmov tretích osôb.

26. Do konania bolo doložené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podníka,
štátny podnik, radničné námestie 8, 969 55, Banská Štiavnica pod č. CS SVP OZ
KE 1435/2017/2 ktoré vybavil Ing. Kekáč zo dňa 03.05.2017 ktorí konštatujú:
z hľadiska technicko- prevádzkových záujmov správcu vodných tokov
a protipovodňovej ochrany s navrhovaným technickým riešením vedenia trasy optickej
siete je možné súhlasiť iba za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:
•

Križovanie líniových vedení je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822
„Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".

•

V prípade súbehu líniového vedenia s drobným vodným tokom Ražňanský
dodržať vzdialenosť min. 6,0 m od brehovej čiary , s prihliadnutím na charakter
vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia, t.j.
multifunkčné podpory situovať za touto vzdialenosťou.

•

Pri riešení nadzemného líniového vedenia prednostne využiť existujúce mostné
objekty. Pri križovaní vodných tokov na mostných objektoch žiadame viesť
chráničku na odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do
prietokového profilu, t. j. min 0,2 m nad spodnou hranou premostenia. Vedenie
trasy prípojky po konštrukcii mostného objektu na ul. Levočská a po mostnom
objekte cez v.t. Žabec v smere do obce Ražňany je potrebné odsúhlasiť s ich
vlastníkmi, resp. správcami. Naša organizácia nie je správcom predmetných
mostných objektov.

•

Žiadame v ďalšom stupni PD predložiť detail križovania líniového vedenia s
vodným tokom Ražňanský s určením riečneho kilometra, pričom požadujme
uloženie chráničiek pod dnom toku s krycou výškou min. 1,50 nad hornou hranou
chráničiek bez uvažovania prípadných nánosov v dne a chráničky ukončiť podľa
možností min. 6,0 m od brehovej čiary v.t. Ražňanský obojstranne. Chráničky
požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t vzhľadom na hmotnosť
stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a
údržby vodných tokov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení.

•

V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové
jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehových čiar toku.

•

Križovanie líniového vedenia s vodnými tokmi vyznačiť v teréne stabilnými
značkami „POZOR NEBAGROVAT". V prípade poškodenia alebo odcudzenia
predmetných značiek správca (vlastník) optickej siete zabezpečí ich neodkladnú
obnovu.

•

O uložení podzemného vedenia pod korytom potoka musí byť vyhotovený

protokol (resp. zápis v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie
protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany
SVP, š.p. V takom prípade SVP, š.p. ako operatívny správca dotknutého
vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi
(vlastníkovi) optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s
nesprávnym uložením optického kábla.
•

Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu
kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a
zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.

•

Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. žiadame
majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s SVP š.p., OZ Košice, Odborom
správy majetku a to najneskôr k termínu stavebného konania.

•

Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou.

•

SVP š. p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a
pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a
ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť našej Správe povodia
Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba minimálne 14 dní vopred, z
dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať
doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

•

Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť
porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku
(situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov,
dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa
platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj
v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

•

V prípade, ak križovanie nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými
požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k
poškodeniu líniového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na
uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať
jej správca (vlastník). Túto podmienku žiadame uviesť v kolaudačnom
rozhodnutí stavby.

27. Do konania bolo doložené stanovisko Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov,
Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov pod č. 3435-6/2017, ktoré vybavil Ing. Marek
Greš zo dňa 02.08.2017, ktorí konštatujú: Po preštudovaní predloženej dokumentácie
Mesto Sabinov, Mestský úrad s navrhovanou trasou umiestnenia optického vedenia
súhlasí za nasledovných podmienok:
•

Časť trasy na Ul. Levočskej (od križovatky s Ul. Mlynskou po koniec intravilánu
mesta Sabinov) je navrhovaná trasa identická s trasou iného optického vedenia

(stavba: FTTH_SB_KBV_Sabinov - optická sieť Slovak Telekom) na ktoré už
bolo vydané územné rozhodnutie č.21750/2016-288/Va zo dňa 26.9.2016 a
ktorá sa ešte len bude realizovať. Mesto Sabinov požaduje navrhované vedenie
umiestniť formou pripokládky k už povolenému vedeniu Slovak Telekomu, aby
nedochádzalo k opakovanému rozkopávaniu verejného priestranstva na
rovnakom mieste v rovnakom časovom období (zákon č. 247/2015 Z.z.
opatrenia na zníženie nákladov).

•

Mesto Sabinov vo vymedzenom území vlastni verejné osvetlenie - jeho priebeh
Vám vyznačí správca - Verejnoprospešné služby spol. s r.o. Sabinov, Hollého
35, Sabinov.

•

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a STN 837010 o ochrane prírody žiadame trasu
optických vedení situovať min. 2,5m od päty kmeňov existujúcej vzrastlej
zelene.

•

Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej vzrastlej zelene.

•

Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sabinov
požiadať Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia o
povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva
najneskôr 30 dní pred začiatkom prác.

•

V rámci preberacieho konania spätných povrchových úprav po zvláštnom
užívaní komunikácií a verejného priestranstva odovzdať údaje skutočného
vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby", vypracované oprávnenou
osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, 1x v tlačenej a lx v
digitálnej forme.

•

Trasovanie líniovej stavby vedľa cesty III. triedy prekonzultovať s príslušným
cestným správnym orgánom. Na úsek ciest, kde bude potrebné počas stavebnej
činnosti vykonať záber komunikácie, alebo obmedzenie premávky je potrebné
spracovať dokumentáciu dočasného dopravného značenia a túto dokumentáciu
je potrebné predložiť na odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu v
Prešove.

•

Časové a technické podmienky samotného uloženia telekomunikačnej siete na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sabinov budú spresnené v povolení na
zvláštne používanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.

•

Križovania vozidlových komunikácií budú realizované riadeným podvrtávaním
v minimálnej hĺbke 90 cm pod povrchom.

•

Križovania chodníkov a spevnených plôch budú realizované pretláčaním v
minimálnej hĺbke 60 cm pod povrchom.

•

S umiestnením telekomunikačného vedenia do chodníka na Ul. J. Borodáča (od
MŠ na Ul. Švermovej po železničnú trať) súhlasíme len za podmienky spätného
zaasfaltovania celej šírky asfaltového chodníka v celej dĺžke úseku uloženia
optického vedenia do chodníka, pri dodržaní technologického postupu:
•
•
•
•
•

Odstránenie jestvujúceho krytu z liateho asfaltu v celej šírke chodníka,
Narezanie podkladného betónu rezačom špár,
Zásyp výkopovej ryhy po vrstvách so zhutňovaním,
Podbetónovanie polosuchým betónom v hrúbke 10 cm,
Asfaltový spojovací postrek z cestnej emulzie od 0,5 do 0,8 kg/m2,

Pokládka asflato-betónového kryt AcO 8 v minimálnej hrúbke 60mm po
zhutnení, uložený na celú šírku chodníka po celej dĺžke uloženia trasy vedenia
v telese chodníka.

•

Mesto Sabinov ako vlastník pozemkov parc. č. KN-C 811/4, 1408/2, 840/52,
1399, 1341/2, 1342/2, 1399/2, 1401/17, 1401/10, 1401/4, 1399/4, 5147/2,
1803/1, 1803/22 k.ú. Sabinov súhlasí s uložením optického vedenia na
uvedených pozemkoch vo vlastníctve mesta Sabinov za dodržania
nasledovných podmienok:
•

stavebník do 30dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva mesta
Sabinov ako vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je
povinný doložiť uzatvorenú dohodu s mestom Sabinov o náhrade za
obmedzenie vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena
do katastra nehnuteľností na základe porealizačného zamerania.

•

V prípade, že zo strany stavebníka nebude vyššie uvedená podmienka
splnená, bude sa mesta Sabinov náhrady za obmedzenia svojho vlastníckeho
práva domáhať súdnou cestou a do doby jej vymoženia alebo zaplatenia
nebude súhlasiť s umiestňovaním ďalších stavieb stavebníka a pozemkoch
vo vlastníctve mesta Sabinov.

28. Do konania bolo doložené stanovisko OU-PO- OCDPK, Námestie mieru 3, 081 92,
Prešov pod č. OU-PO- OCDPK-2017/018198-02, ktoré vybavil Ing. Šebeš zo dňa
14.06.2017, ktorí konštatujú: Po oboznámení sa s plánovanou stavbou konštatujeme,
že predmetná stavba je navrhovaná v dotyku s cestami IIII/3177, III/3178 a III/3179ä
ďalej len ,,cesta“) v kat. území Ražňany a Sabinov. Z toho dôvodu žiadame počas
prípravy a samotnej realizácie stavby dodržať tieto podmienky:

•

Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným
zákonom, cestným zákonom a v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou obce Ražňany a mesta Sabinov.

•

Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby
pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.

•

Stavba bude realizovať v extraviláne obce Ražňany a mesta Sabinov a preto je
nutné, aby stavebník požiadal tunajší úrad o povolenie výnimky z ochranného
pásma cesty v súlade s ustanovením § 11 cestného zákona. Žiadosť sa podáva v
štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním územného a
stavebného povolenia.

•

Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa
nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani
nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.

•

Trasu vedenia komunikačnej siete navrhovanú v extraviláne obce v súbehu s
cestou viesť mimo jej cestné teleso (minimálne 1 m za vonkajšou hranou
cestnej priekopy).

•

Trasu vedenia komunikačnej siete navrhovanú v intraviláne obce v súbehu s
cestou viesť mimo jej cestné teleso resp. mimo jej hlavný dopravný priestor. Ak
sú stiesnené pomery, žiadame ich bližšie špecifikovať uvedením dĺžky
konkrétneho úseku s vypracovaním min. troch vzorových priečnych rezov telesa
cesty.
Križovanie vedenia komunikačnej siete s cestou realizovať bez zásahu do
vozovky výlučne pretláčaním tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa
a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť
umiestnené mimo cestné teleso.

•

•

Trasu navrhovaného vedenia komunikačnej siete koordinovať s trasami už
jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými pokládkami vedení (napr. kanalizácia,
vodovod, plynové vedenie a pod.).

•

Umiestnenie stavby a technické podmienky vedenia komunikačnej siete v
dotyku s cestou odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba
ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.

•

Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce
vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia
výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.

•

Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác
nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k

znečisťovaniu vozovky.
•

Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou
požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie
cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a
zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt
dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v
Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

•

Trasu komunikačnej siete navrhovanú v dotyku s miestnymi a účelovými
komunikáciami v obci Ražňany a v meste Sabinov odporúčame odsúhlasiť s
príslušný cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie - t.j.
obec Ražňany a mesto Sabinov.

29. Do konania bolo doložené stanovisko SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov pod
č. SUCPSK-PO/325(1055)/2017-001, ktoré vybavil Ing. Virba Eduard zo dňa
21.04.2017, ktorí konštatujú: Vami pripravovaná stavba susedí s nami spravovanými
cestami III/3177, III/3178 a III/3179 ktorých pozemky nemáme zapisané na našom liste
vlastníctva, preto Vám dávame vyjadrenie iba k technickému riešeniu:
•

Výstavbu optickej siete žiadame realizovať v extraviláne a intraviláne obcí
mimo cestné teleso dotknutých ciest III/3177,III/3178 a III/3179.

•

Križovanie predmetných ciest žiadame realizovať pretláčaním kolmo na os
vozovky, dodržať hĺbku uloženia (minimálne 1,2 m) v zmysle STN 73 6005.

•

Štartovacie a cieľové jamy pre pretlak žiadame vytvoriť tak, aby neohrozili
stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva.

•

Prestupy káblov prechádzajúce cez koryta potokov a riek budú realizované
umiestnením mimo konštrukcie mostov a priepustov.

•

Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na
vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov.

•

K územnému konaniu a konaniu na udelenie výnimky z činnosti v ochrannom
pásme predmetných ciest, žiadame doložiť priečne rezy uloženia optickej siete
voči cestnému telesu v styku s predmetnými cestami. (osová vzdialenosť cesty
a telekomunikačného vedenia, hĺbka uloženia)

•

V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty sa žiadateľ zaväzuje na
výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady.

•

Písomný záväzok doručí žiadateľ (investor) pred vydaním územného
rozhodnutia pre požadované predmetné úpravy.

•

Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby
pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov (p.Tomčufčík Ľubomír
0915963372), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po
realizácii prác.

•

Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty
dokumentáciu porealizačného zamerania optickej siete s určením polohopisnej
a výškopisnej polohy.

•

Ďalej počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby
nebola uvedená cesta nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v
prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom.

•

O zvláštne užívanie ciest III/3177, III/3178 a III/3179, ako aj výnimku z
ochranného pásma (v prípade umiestnenia optických káblov do ochranného
pásma dotknutých ciest) a realizáciu stavebných prác na týchto cestách je
potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad
Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

30. Do konania bolo doložené stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru
v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky,
Pionierska 33, 080 05, Prešov pod č. KRPZ-PO-KDI-48-067/2017, ktoré vybavil kpt.
PardDr. Ján Kazimír zo dňa 18.05.2017, ktorí konštatujú: Z hľadiska nami
sledovaných záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) nemáme k stavebnej
akcii pripomienky a súhlasíme s umiestením stavby podľa predloženého trasovania. V
predloženej dokumentácii neboli riešené úseky, na ktorých bude počas výstavby
dotknutá premávka na pozemných komunikáciách. Z uvedeného dôvodu, odporúčame
žiadateľovi trasovanie líniovej stavby prekonzultovať s cestným správnym orgánom
podľa jednotlivých komunikácií vrátane peších komunikácií. Úseky ciest na ktorých
bude potrebné počas stavebnej akcie vykonať záber prejazdnej šírky je potrebné
spracovať dokumentáciu prenosného dopravného značenia a predložiť na odsúhlasenie
príslušnému dopravnému inšpektorátu. Podľa predloženého trasovania bude stavebná
činnosť vykonávaná v k.ú. Sabinov a Ražňany. Stavebnú činnosť v rámci pozemných
komunikácií je možné vykonávať len na základe povolenia príslušného cestného
správneho orgánu podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách. V prípade že stavebná činnosť zasiahne do cestného ochranného pásma
cesty III/3177, je stavebník povinný postupovať podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Výkon prác požadujeme realizovať s
dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov s poukázaním na
§ 58 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
31. Do konania bolo doložené stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika
Košice, Štefánikova 50/A, 040 00, Košice pod č. 20441/2017/ÚVHR/48449, ktoré
vybavila MUDr. Miková I. zo dňa 30.06.2017, ktorí konštatujú: S ú h l a s í sa s
návrhom účastníka konania InfoTel spol. s.r.o., Novolísenská 18, 628 00 Brno, Česká
republika, IČO 46981071, na územné konanie stavby „UPC - Ražňany".
32. Do konania bolo doložené stanovisko Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817,
Bratislava zo dňa 05.05.2017 pod č. 6611712240 ktorí konštatujú: dôjde do styku so
sieťami elektronických komunikácii ( ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a. s.
a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

•

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č.
351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.
351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

•

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo
vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu
žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

•

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho
zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telecom, a.
s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí ( najneskôr pred spracovávaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telecom, a .s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sietí-Danka Chovanová, danka.chovanovaelekom.sk, +421
51 7711551

•

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

•

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné
preložiť zrealizovať prekládku SEK.

•

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí
figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telecom, 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.

•

V prípade ak vami definovanou území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a. s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

•

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

•

V prípade , že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou
z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom. Ako vydané vyjadrenie stratí
platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

•

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia,

rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto sietí.
•

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA,
s. r. o.na povrchu terénu vykoná Slovak Telecom, a. s. ma základe samotnej
objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo je
odovzdáte technikovi- Ing. Fabuľa František, frantisek.fabulaelekom.sk, +421
51 771 2188, 0902614733

•

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené
body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

•

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následne realizácie
výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom,
a. s.

•

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

•

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

33. Do konania bolo doložené stanovisko VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov
pod č. 42544/2017/O ktoré vybavila Ing. Kurillová zo dňa 22.05.2017, ktorí
s umiestnením predmetnej stavby nemajú námietky za predpokladu, že budú splnené
nasl. podmienky:
•

Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať ochranné pásmo potrubia verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1,5m na obidve
strany od vonkajšieho okraja potrubia pri profile do 500mm vrátane, v zmysle
§-u 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický
stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

•

Pri uložení kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným
a kanalizačným potrubím v správe VVS, a. s. Košice, závod Prešov kolmo na os
vodovodného a kanalizačného potrubia s uložením kábla do chráničky a to
v celom rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie. Pri križovaní žiadame
rešpektovať normu STN 73 6005, ktorá predpisuje minimálne zvislé
vzdialenosti pri krížení podzemných vedení s vodovodným potrubím 0,4m
a kanalizačným potrubím 0,3m medzi vonkajším povrchom káblov.

•

Pásmo ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania
BOZP a v súlade s Vyhláškou č, 147/2013 Z. z. (Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nami súvisiacich
a a podrobnosti na zaistenie odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností) a jej Prílohou č. 2 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri zemných prácach, bod 5.5 Zvislé steny ručne kopaných
výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3m
v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5m v nezastavanom území
obce.

•

Presné vytýčenie jestvujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia
a pripojenie navrhovaného vodovodu a kanalizácie na jestvujúci verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizuje VVS, a. s. závod Prešov na základe
objednávky (call. Centrum 051/7572777). Pri podaní objednávky je potrebné
predložiť PD a kópiu tohto vyjadrenia. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť
telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. v prípade, že si žiadateľ
neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS. a. s. zodpovednosť za prípadné škody na
majetku investora alebo VVS a. s.

•

Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení
žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti a to Ing. Polomský 051/7572534.

•

Žiadame zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe.
Polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Požadujeme
zameranie troch bodov (bod v mieste križovania a po jednom bode na každú
stranu od nášho zariadenia). V prípade odkrytého nášho zariadenia aj dva jeho
body. Zameranie bude obsahovať súradnice ,,XY“ a absolútnu výšku ,,Z“.
Porealizačné zameranie stavby je potrebné odovzdať na odd. GIS našej
spoločnosti v digitálnej forme. Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu
cudzích potrubí resp. vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú
v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.

34. Do konania bolo doložené ŽSR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom
Bratislava, Štefánikova 60, 041 50, Košice pod č. 0750/2a.15/1653/2017/RP KE ktoré
vybavila Ing. Labudová zo dňa 10.05.2017, ktorí konštatujú: Vlastník stavby je pred
vydaním stavebného povolenia povinný uzatvoriť so ŽSR zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena a po realizácii stavby, pred vydaním užívacieho povolenia,
zmluvu o zriadení vecného bremena. Súhrnné stanovisko ŽSR predloží vlastník stavby
so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy na hore uvedenú adresu. Zároveň upozorňujeme na
dodržanie povinnosti vyplývajúcich pre žiadateľa zo zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35. Do konania bolo doložené ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61, Bratislava 1 pod č. 22516/2017/O420-2 ktoré vybavil Ing. Ján
Voloch zo dňa 26.05.2017, ktorí konštatujú: Po oboznámení sa spredloženou
dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácií stavby a súhlasíme
s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

•

Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky
uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ˇ6SR (SHM a OR
Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
•

Riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu
podzemných kábelových vedení (DOK, MK) v správe ŽSR-OR Košice,
SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. Pásma trás káblov ŽSR
od vytýčenej polohy)

•

Štartovaciu a cieĺovú jamu umiestniť min. 2,0m od päty násypu

•

Realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný
a manipulačný priestor

•

Vstupovať na pozemok dráhy- na základe súhlasu na vstup od
prevádzkovateĺa dráhy

•

Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov
(dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom
Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.ň. Zhotoviteĺ stavby musí mať so
ŹSr-Or Košice uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach
ŽSR.

•

Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

•

Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na
výstavbu (v zmysle vyjadrenia ŽSR-SHM RP Košice, č. j.
0750/2a.15/1653/2017/RPKE zo dňa 10.05.2017) uzatvorí so ŽSR ,,zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“.

•

Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR
v mieste navrhovanej stavby u ŽSR- OR Košice, SOZT. Výkopové práce
v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za
dozoru správcu podzemných vedení.

•

Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín
začatia a uskutočnenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú
činnosť na ŽSR-OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov- ( ing. bednarčik, tel. č.
0903 478 781)- z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.

•

Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby
stavba :
•

Odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky

•

Nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení

•

Nenarušila stabilitu železničného telesa

•

Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola
ohrozená a narušená železničná prevádzka.

•

Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby
požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na
pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavbu.

•

Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na
majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.

•

ŹSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe
a prevádzke (vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných
prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

•

Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie
potvrdenia o ukončení prác od ŽSR-OR Košice, SMSÚ ŽTS to Prešov. Toto
potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

•

Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR-OR Košice, Sekcii žel.
Tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu
sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR-OR Košice, SMSÚ Toku
kolaudácií.

36. Do konania bolo doložené stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Prešove, Oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080
01, Prešov pod č. ORHZ-PO1-739-001/2017 ktoré vybavil mjr. Slavomír Kočiš zo
dňa 10.04.2017 ktorí konštatujú: V súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod 8. Vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v
znení neskorších predpisov sa posudzovanie vyššie uvedenej stavby „UPC Ražňany", z
pohľadu protipožiarneho zabezpečenia stavby nevzťahuje. Na základe uvedeného sa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove k uvedenej stavbe
nevyjadruje.
37. Do konania bolo doložené stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove,
Hlavná 115, 080 01, Prešov pod č. KPUPO-2017/10620-02/29022/U1 ktoré vybavil
Mgr. Uličný, PhD zo dňa 18.04.2017 ktorí konštatujú: Krajský pamiatkový úrad Prešov
(ďalej aj „KPÚ Prešov" alebo „tunajší úrad") podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4
pamiatkového zákona a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s ú h l a s í s
vydaním územného rozhodnutia na stavbu podľa predloženej dokumentácie „Verejná
elektronická komunikačná sieť UPC, UPC RAŽŇANY", vyhotovenej
prostredníctvom InfoTel, spol. s r. o., Brno, ktorá sa má uskutočniť na nehnuteľnostiach
v k. ú. Ražňany a Sabinov s nasledujúcimi podmienkami:
• Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu

Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
• Začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu 3 pracovných dní
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
38. Do konania bolo doložené stanovisko SWAN KE, s. r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice
pod č. 1355 ktoré vybavil Ing. Krasnayová zo dňa 18.04.2017 ktorí konštatujú:
v blízkom záujmovom území sa nenachádzajú optické siete v majetku spoločnosti
SWAN KE, s. r. o., ktoré sme Vám zakreslili do priloženej situácie.
39. Do konania bolo doložené stanovisko Obec Ražňany, Obecný úrad v Ražňanoch
235, 082 61, Ražňany pod č. 279/2017-163/Mt ktoré vybavil Ing. arch Matija zo dňa
22.05.2017 ktorí konštatujú: Obec Ražňany súhlasí s návrhom so splnením
nasledujúcich podmienok:
•

V prípade nadzemného vedenia optického kábla a vybudovania nových
podperných bodov bude potrebné rozkopať pozemok vo vlastníctve obce
Ražňany, je nevyhnutné najprv požiadať obec o zvláštne užívanie verejného
priestranstva komunikácií.

•

V prípade podzemného vedenia optického kábla, ktoré sa nachádza na
súkromnom pozemku je nutné pred začatím prác s vlastníkom uzavrieť zmluvu
o zriadení vecného bremena na umiestnene a údržbu inžinierkých sieti.

40. Do konania bolo doložené stanovisko Orange Slovensko, a. s. zo dňa 20.04.2017 ktorí
konštatujú: v blízkom záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné
zariadenia spoločnosti.
41. Do konania bolo doložené stanovisko O2 Slovakia, s. r. o. zo dňa 10.04.2017 ktorí
konštatujú: v blízkom záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné
zariadenia spoločnosti.
42. Po ukončení predmetnej stavby je stavebník povinný optickú sieť geodeticky zamerať
a zriadiť vecné bremená na dotknutých pozemkoch.
43. Na predmetnú stavbu sa v zmysle §56 bod b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné
povolenie. Po ukončení stavebných prác je stavbu možné užívať bez kolaudačného
rozhodnutia.
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí
dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude
podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie
Dňa 07.09.2017 podala firma InfoTel, spol. s. r. o., Novolíšenská 18, 628 00, Brno
UPC právne splnomocnená firmou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova
36, 851 01, Bratislava na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby: „UPC- Ražňany“ katastrálne územie Sabinov a katastrálne územie Ražňany.
Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadil
ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním oznámením č. 477/2017-509/Mt zo dňa
05.09.2017, ktoré sa konalo dňa 25.09.2017.
Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil
námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov z ústneho pojednávania,
ktoré sa konalo dňa 25.09.2017 na Obecnom úrade v Ražňanoch podľa § 39 a § 39a
stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Do konania boli doložené stanoviska:
•

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava

•

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

•

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice

•

OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083
01, Sabinov, ŠSOH

•

OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083
01, Sabinov, ŠVS

•

OÚ Sabinov, odbor staroslivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01,
Sabinov, ŠSOPaK

•

Slovenský vodohospodárský podnik, štátny podnik, radničné námestie 8, 969 55,
Banská Štiavnica

•

Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov

•

OU-PO- OCDPK, Námestie mieru 3, 081 92, Prešov

•

SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov

•

Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, krajský dopravný
inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Pionierska 33, 080 05,
Prešov

•

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho
hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040
00, Košice

•

Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, Bratislava

•

VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov

•

ŽSR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Štefánikova 60,
041 50, Košice

•

ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61,
Bratislava 1

•

Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, Oddelenie
požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov

•

Krajského pamiatkového úradu v Prešove, Hlavná 115, 080 01, Prešov

•

SWAN KE, s. r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice

•

Orange Slovensko, a. s.

•

O2 Slovakia, s. r. o.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Obecnom úrade v Ražňanoch. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Radovan Rokošný
starosta obce

Doručí sa:

1. UPC BROADBAND SLOVAKIA,s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava
2. InfoTel, spol. s. r. o., Novolíšenská 18, 628 00, Brno
3. Verejná výhlaška
Na vedomie:

1.
2.
3.
4.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava
SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice
OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01,
Sabinov, ŠSOH
5. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01,
Sabinov, ŠVS
6. OÚ Sabinov, odbor staroslivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01,
Sabinov, ŠSOPaK
7. Slovenský vodohospodárský podnik, štátny podnik, radničné námestie 8, 969 55,
Banská Štiavnica
8. Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov
9. OU-PO- OCDPK, Námestie mieru 3, 081 92, Prešov
10. SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov
11. Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát,
oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Pionierska 33, 080 05, Prešov
12. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00, Košice
13. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, Bratislava
14. VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov
15. ŽSR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Štefánikova 60, 041
50, Košice
16. ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61,
Bratislava 1
17. Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, Oddelenie
požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov
18. Krajského pamiatkového úradu v Prešove, Hlavná 115, 080 01, Prešov
19. SWAN KE, s. r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice
20. Orange Slovensko, a. s.
21. O2 Slovakia, s. r. o.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce

Vyvesené dňa : 15.01.2018
Odtlačok pečiatky, podpis:

Zvesené dňa:

