Obec Richnava
stavebný úrad
Richnava č. 124, 053 51 Kluknava
Číslo: S2022/2381/Já/ÚR

v Richnave, dňa 26.09.2022

P. t.
Podľa rozdeľovníka!

VEC: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení M-TEL s. r. o.,
Južná trieda 68, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ v kat. území Víťaz, Kluknava a Richnava –
rozhodnutie o umiestnení stavby.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Richnava ako vecne a územne príslušný, stavebný úrad podľa ust. § 117
ods.1 a primerane podľa ust. § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe určenia
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stavebnej správy a verejných
prác, odbor štátnej stavebnej správy, 810 05 Bratislava 15, Námestie slobody 6, P.O.BOX 1000
pod č. 29867/2022/SSSVP/67084 zo dňa 21.06.2022 a podľa ust. § 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, preskúmal predložený návrh a priloženú
projektovú dokumentáciu podľa §§-ov 37 a 38 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe tohto
posúdenia, po vykonanom ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, ktoré sa konalo dňa
19.08.2022

vydáva
podľa ust. §§-ov 39 a 39a stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z.
a ust. §§-ov 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby
„F2BTS 353KO Kluknava“ v kat. území Víťaz, Kluknava a Richnava, tak ako je zakreslené
v mierke 1: 1000 spracovanej na podklade kópie z kat. mapy a podľa rovnomernej projektovej
dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Richard Nagy reg. číslo 5679*A2 zo dňa 08/2022.
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Popis stavby:
Napojenie existujúcej základňovej stanice Orange 0353KO Kluknava umiestnenej na
parcele č. 1141/6 v kat. území Kluknava (824895), pri priehradovom stožiari na optickú
sieť.
Navrhovaná trasa vychádza od nového servisného bodu SP1 (Service Point)
vybudovaného na existujúcej regionálnej trase optického kábla spoločnosti Orange
Slovensko a.s..
Trasa od SP1 je vedená popri poľnej ceste v trávnatom poraste až k trase VVN vedeniu.
Navrhovaná trasa ďalej pokračuje lesným priesekom v ochrannom pásme VVN vedenia až
k novej optickej deliacej spojke DOS1. Od DOS1 bude vybudovaná samostatná trasa
k priehradovému stožiaru, ktorá bude ukončená v novom ODF v existujúcom KSBM
kabinete v základňovej stanici. Od DOS1 trasa ďalej pokračuje okrajom prieseku
v ochrannom pásme VVN vedenia v smere k obci Víťaz. Trasa prechádza trávnatým
porastom a v mieste SP2 sa napojí na existujúcu trasu optického kábla spoločnosti Orange
Slovensko a.s.. Do výkopu bude uložená jedna HDPE rúra s priemerom 40mm
s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8mm a dve rezervné HDPE rúry
s priemerom 40mm.
Celková dĺžka zemných prác je navrhnutá 3 360 m.
Pre umiestnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená tak ako je vyššie popísaná.
2. Prístup na stavenisko a k stavbe je po účelových komunikáciách.
3. Pri uskutočňovaní stavby navrhovateľ dodrží predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a bude dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím výkopových prác si navrhovateľ včas zabezpečí presné vytýčenie tras
u jednotlivých správcov sietí ako aj orgánov a organizácií, ktoré hája záujmy spoločnosti
podľa osobitných predpisov, aby nedošlo k ich poškodeniu.
5. Pri uskutočňovaní výstavby bude navrhovateľ rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich
sietí a stavbu bude uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená ani obmedzená prevádzka
vlastníkov a prevádzkovateľov jestvujúcich sietí a zariadení.
6. Osobitné podmienky:
6. 1. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava zo dňa SPFS81175/2022/740-005,
SPFZ093705/2022 zo dňa 06.06.2022
- Stavebník na dotknuté pozemky NV a SR bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia
podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní
návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní
návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude
zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok.
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko podielových spoluvlastníkov pozemkov NV
a prípadných užívateľov pozemku SR.
- Po dokončení stavby budú pozemky NV a SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli
byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na
svoje náklady.
- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie
vecného bremena.
6.2.Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov pod č. OUPO-OSZP3-2022/029803-002 zo dňa 02.06.2022
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- Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby musí byť v súlade
s platným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust.
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona
o odpadoch.
- Podľa § 77 ods.3 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe,
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní
povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
- Podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch osoba uvedená v § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je
povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo
zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u organizácií oprávnených nakladať
s odpadom v zmysle zákona o odpadoch, ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť
len u oprávnených organizácií a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov.
- Zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti- na
zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do pôvodného
stavu v rámci stavby. Takto nevyužitú zeminu odovzdať len organizácii oprávnenej nakladať
s odpadom.
- Zabezpečiť, aby nedošlo ku uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkochzabrániť vzniku divokých skládok.
- Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania
s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniku množstva odpadov.
6.3.Okresný úrad Spišská Nová Ves pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod
č. OU-SN-PLO1-2022/011310-003 zo dňa 04.08.2022
- Zároveň pri realizácii stavby dôjde k zásahu do poľnohospodárskej pôdy dočasne pri
výkopových prácach pri uložení rúr. Preto upozorňujeme investora stavby na povinnosť
dodržať § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z., t. j. pred zahájením prác na poľnohospodárskej
pôde požiadať o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
v trvaní do 1 roka (vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu). K žiadosti je potrebné
doložiť správny poplatok a bilanciu skrývky poľnohospodárskej pôdy, ktorá musí byť
vyhotovená odborne spôsobilou osobou v súlade s vyhláškou č. 1. 508/2004 Z. z. (Príloha č. 1
k vyhláške č. 508/2004 Z. z.).
6.4. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany,
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov pod č. OUPO-OSZP3-2022/029809-002 zo dňa 10.06.2022
- Ak sa v dotknutom území nachádzajú stavby alebo rigoly pre odvádzanie vôd
z povrchového odtoku, treba ich rešpektovať.
- Rešpektovať trasy kanalizačných a vodovodných potrubí.
6.5. Okresný úrad Prešov pozemkový a lesný odbor pozemkové oddelenie, Masarykova
10, Prešov
- Žiadateľ je povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy na
dočasné použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas krajší ako
jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
Podľa § 18 zákona je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej
činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane
uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
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Súčasťou žiadosti sú:
a) kópia katastrálnej mapy s vyznačením plôch navrhovaných s uvedením konkretných
dotknutých parciel na nepoľnospodárske použitie,
b) projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
c) projekt zúrodnenia-návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
d) správny poplatok 3 €.
V prípade trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať tunajší
úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 v zmysle cit. Zákona a predložení
potrebných dokladov.
6.6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, pod č. KPUKE-2022/63082/29814/HT,SB zo dňa 08.04.2022
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po
dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickým ústavom SAV.
6.7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, Prešov pod č. KPUPO-2022/118702/46246/TM zo dňa 01.06.2022
- 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.
6.8. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany,
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov pod
č. OU-PO-OSZP3-2022/029801-002 zo dňa 08.06.2022
- V prípade potreby výrubu drevín a krovín v zastavanom území obce s výmerou nad 10
m2 a mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2, navrhovateľ pred vydaním
rozhodnutia o povolení stavby predloží povoľujúcemu orgánu súhlas v súlade s § 47
ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného orgánu ochrany prírody.
- Pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu, neporušiť
koreňové systémy stromov a krovín a nepoškodiť existujúce dreviny zrealizovaním
vhodných opatrení. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich
drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektami
pred poškodením a zničením v súlade s STN 837010 Ochrana prírody Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa,
nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore
tieto realizovať ručne.
- Ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez
poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy.
- Ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.
6.9. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava pod č. 6612229809 zo dňa
26.09.2022
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 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
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podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53
4493203
- 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.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 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 Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, 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 povinností
podľa §23 zákona č. 452/2021 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
spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu,
že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa
na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www .telekom.sk/vviadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 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 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
Slovák Telekom, 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.
6.10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava pod č. TD/NS/0199/2022/Va zo dňa
14.03.2022
-Pred realizáciou zemných prác/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti 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 Eslužby).
- 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.sppdistribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
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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,- EUR až 150 000 ,-EUR.
-Stavebník prác 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 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 akýkoľvek 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 tohto stanoviska.
-V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou
metódou a ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na
vykonanie takýchto prác.
-Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond
vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
-Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email:jozef.lukac@sppdistribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu
a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka.
-Prístup a akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa.
-Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierke siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu.
-Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne
terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
-Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
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povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-EUR až 150 000 EUR, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodenia 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 ust. Zákona o energetike, stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise
z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ust. Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä
702 10.
-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných alebo bezpečnostných pasiem.
-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.
6.11. Okresný úrad Gelnica odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1 Gelnica,
pod č. OU-GL-OSZP-2022/000485 zo dňa 12.09.2022
- Stavebné práce budú realizované iba v rozsahu, stanovenom v projektovej dokumentácii
stavby.
- Výkopovú a prebytočnú zeminu je potrebné vhodne zhodnotiť, s dôrazom na ochranu plôch
významných z hľadiska ochrany biodiverzity (mokrade, lokálne prameniská, fragmenty starých
ramien a pod.) a ochrany biotopov vo voľnej krajine.
- Prípadný nevyhnutný výrub drevín a krovín zodpovedajúcich ust. §-u 47 zákona o ochrane
prírody a krajiny (t.j. rastúcich mimo lesa), nevyhnutný pre realizáciu projektu je možný iba na
základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
- po uložení kábla je nevyhnutná spätná úprava pozemkov zasypaním, urovnaním
a zatrávnením.
6.12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice pod č. 13075/2022 zo dňa
23.06.2022
- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby potreby objednajte vytýčenie káblov a to
prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia
byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v 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 1368
Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými
vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady
stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v
súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
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- V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo
vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred
oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi
distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho
vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
- Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na
zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre
územné konanie a stavebné konanie.
- Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané
v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal
alebo dal vykonať.
Práce v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti musia byť vykonávané
tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a k ohrozeniu bezpečnej a
spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia.
V zmysle Zákona o energetike v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti
je osoba,
ktorá vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred
oznámiť takúto konkrétnu činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a dodržiavať ním
určené podmienky pre danú činnosť.
požadujeme dodržať nasledovné:
- práce v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti musia byť vykonávané
tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a k ohrozeniu bezpečnej a
spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia.
- v križovaní oboch vedení (výkres č. 1/8 polohopisný plán) realizovať výkop s minimálnym
odstupom 10 m od stožiarového miesta a realizovať ho ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu
strojného uzemnenia predmetného stožiara.
- požadujeme informovať prevádzkovateľa predmetných vedení o termíne realizácie prác,
kontaktná osoba Ing. Dárius Kozmaš, +421917176023.
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.
V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných
predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby
voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V
prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené
náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia
dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
K umiestneniu stavby, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti
našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.
6.13. Okresný úrad Gelnica odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1 Gelnica,
pod č. OU-GL-OSZP-2022/000479-002 zo dňa 08.04.2022
- v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku
uskutočňovania stavebných a demolačných prác je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v
konečnom štádiu vykonávajú,
- pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby a je
povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti držiteľa
odpadu ustanovené § 14 zákona o odpadoch),
- vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle Katalógu odpadov,
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- utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a
kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo
poškodeniu životného prostredia,
- dodržiavať ustanovenia § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov – Zhromažďovanie
odpadov a skladovanie odpadov,
- upozorňujeme, že podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch zakazuje sa uložiť alebo
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o
odpadoch a zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
- odpady odovzdať na účel ich zhodnotenia alebo zneškodnenia len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je potrebné prednostne zabezpečiť
zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením,
- zeminu z výkopových zemných prác použiť na spätné zásypy a úpravu terénu v mieste
stavby, tak ako je uvedené v predloženom projekte,
- požiadať tunajší úrad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k
dokumentácii v kolaudačnom konaní a zdokladovať množstvo a spôsob nakladania so
vzniknutými odpadmi.
- 6.14. Po realizácii stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ je potrebné sa majetkoprávne
vysporiadať s vlastníkmi pozemkov.
.
6.14. Okresný úrad Gelnica odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1 Gelnica,
pod č. OU-GL-OSZP-2022/000478/Tu zo dňa 26.09.2022
- Stavbu podľa predloženej PD je možné z hľadiska ochrany vôd stavebným úradom umiestniť
pri dodržaní podmienok v tomto vyjadrení. Stavba spĺňa požiadavky pre zabezpečenie ochrany
kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd.
- Stavebník bude môcť realizovať povolenú stavbu bez akýchkoľvek ďalších povolení
a súhlasov orgánu ŠVS.
- Požadujeme, aby povrch pozemkov po výkopoch bol technicky upravený tak, aby sa zabránilo
erózii pôdy a výkopy sa nestali miestom odtoku vody z povrchového odtoku (dažďové vody).
- Stavebník alebo zhotoviteľ posudzovanej stavby je povinný zabezpečiť pri prípadnom
križovaní neevidovaných občasných drobných tokov ich ďalšiu prietočnosť a nemeniť
prirodzený odtok vôd z povrchového odtoku v území.
Dočasné skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy a odpadov budú umiestnené mimo
brehov tokov, rovnako parkovanie stavebných strojov a zariadenie staveniska.
- Pri realizácii stavby je zhotoviteľ povinný vykonávať práce technickými zariadeniami vo
vyhovujúcom technickom stave tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových
a podzemných vôd a pri prípadnom skladovaní a používaní nebezpečných látok musia byť
dodržiavané požiadavky Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
a zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti stanovené § 39 vodného zákona.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní si uplatnili svoju námietku Spoločné urbárske lesy Richnava pozemkové
spoločenstvo - s umiestnením stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ súhlasíme, že za podmienky po
realizácii stavby bude podpísaná dohoda o jednorazovej náhrade.
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Stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
- boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia.
Správny poplatok určený podľa položky 59 písm. a) ods.2 zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 EUR bol uhradený
dňa 18.07.2022 v hotovosti do pokladne obce Richnava.

O d ô v o d n e n i e:
Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení
M-TEL s. r. o., Južná trieda 68, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby „F2BTS 353KO Kluknava“ v kat. území Víťaz, Kluknava
a Richnava.
Stavebný úrad oznámil dňa 03.08.2022 začatie územného konania všetkým známym
účastníkom konania, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí. Oznámenie o začatí
konania bolo doručené v obci Richnava, Kluknava, Víťaz verejnou vyhláškou.
Dňa 19.08.2022 vykonal stavebný úrad k predloženému návrhu ústne pojednávanie,
spojené s miestnym zisťovaním.
Z účastníkov konania si uplatnili svoju požiadavku Spoločné urbárske lesy Richnava poz. spol.,
aby po realizácii stavby bola podpísaná dohoda o jednorazovej náhrade. Námietke sa vyhovelo a je
riešená v podmienke tohto povolenia. Ostatní účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov boli skoordinované a sú zahrnuté v podmienkach
tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v prevedenom územnom konaní preskúmal predložený návrh a
priloženú dokumentáciu z hľadísk uvedených v ust. § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho
s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, stavebnou vyhláškou č. 532/2002 Z. z. a
že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad stanovil požiadavky pre umiestnenie stavby.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa ust. §§ -ov 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení predpisov a noviel proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Obec
Richnava, Obecný úrad Richnava č.124, 053 51 Kluknava.
10

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov. Za deň doručenia sa pri oznamovaní verejnou vyhláškou považuje posledný
deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
Ivan Dunka
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia: „F2BTS 0353KO Kluknava“
- overená situácia stavby
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Rozhodnutie sa doručuje:
1. Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
2. v zastúpení - M-TEL, s.r.o., Južná trieda 68, Košice3. Obec Richnava – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste
obvyklým
4. Obec Kluknava – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste
obvyklým
5. Obec Víťaz – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste
obvyklým
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
7. Spoločné urbárske lesy Richnava poz. spol.
8. Urbárska spoločnosť obce Kluknava
9. Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
Oznámenie obdržia:
1. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov
3. Okresný úrad SNV, pozemkový a lesný odbor, Markušovská cesta 1, Sp. Nová Ves
4. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor pozemkové oddelenie, Masarykova 10,
Prešov
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika
rezortu Oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 1, Gelnica
7. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, Námestie mieru 2, Prešov
8. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikácií
a informatiky
9. Okresný úrad Prešov odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, Prešov
10. Okresný úrad Gelnica odbor krízového riadenia, Hlavná 1, Gelnica
11. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, Bratislava
12. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor regulácie
elektronických komunikácií, Továrenská 7, P.O.BOX 40, Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
15. SPP –distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
16. OR HaZZ, Brezová 30, Sp. Nová Ves
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
18. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho č. 14, Košice
20. Obec Richnava – stavebný úrad

Doklad o oznámení:
30.09.2022
Vyvesené dňa: .......................................................
Pečiatka, podpis: ..........................................

Zvesené dňa: ......................................................... Pečiatka, podpis: ..........................................
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