OBEC POHRONSKÝ BUKOVEC č.40, 976 62 Pohronský Bukovec
-----------------------------------------------------------------------------------------Číslo: 26/2015/ VS
Ev.č.: 10/2015

V Pohronskom Bukovci dňa: 3.7.2015

VEREJNÁ VYHLÁŚKA

ROZHODNUTIE

Obec Pohronský Bukovec zastúpená starostom obce ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.1 a §
117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ Realizácia
optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec „ , katastrálne územie Pohronský
Bukovec, Ráztoka, Nemecká navrhovateľa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
Kollárova 8, 917 02 Trnava v zastúpení TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava zo dňa
18.5.2015 a začatím konania oznámením účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo
listom č.26/2015/VS zo dňa 22.5.2015 vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto
rozhodnutie
o umiestnení stavby
„ Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec „
na pozemkoch parcela č.:
parcela č. CKN765/1,4, 766/1,3,
E KN 35/4, ,49/4, 43/3, 258/4, ,134/3, 133/6,9,10,15, 257/2, 50/3, 56/5, 22/2, 135/1,252/3,
254/3,258/4, 282/3,5, 359/1, 19/5, 27/1, 29/1,2, 34/2, 42, 55/7, 253, 263/7, 255, 256/2,
257/1,2,5,8,9,10,11,12,19, 360/3,257/3, 4, 6, 360/1,
katastrálne územie Nemecká,
EKN 572, ,580, 585, 577,594, 579, 582, 593, 569, 583, 578, 598, 595, 573, ,574, 596, 587, 581,
584/2, 599576, 575, 570/1, 895, 567/1, 912/3, 915, 361, 567/2,568/1, 202, 623/2,913/2, 586,
katastrálne územie Ráztoka,
C KN 79, 80/1, 81, 83/1, 289, 292/1,355/2,356, 301/8,9, 357/2, 358/1, 4, 360/1,8, 564/2, 566/1,
567/1, 811/17,
EKN 359/1,2, 914, 915/22,31, 1165/1,1641/16,18, 896/2,4, 915/41,1167, 1168/2, 1169/2,3,1171/4,5,
1232/15, 1641/9,32,33,36,38, 1642/1,2, 1668/3, 1670/23,24, 1670/28,
katastrálne územie Pohronský Bukovec

Účel a popis stavby
Účelom stavby je umožnenie výstavby optických sietí v lokalitách označených ako “biele miesta“,
napríklad obec Pohronský Bukovec.
Cieľom predmetnej stavby je vybudovať optický kábel z dostupného bodu
telekomunikačného operátora (DBTO) spoločnosti Slovak Telekom a.s. umiestneného v obci
Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Tento optický kábel bude na regionálnej úrovni
zabezpečovať dostatočné kapacity na vybudovanie širokopásmových prístupových sietí pre
uvedenú obec.
Charakteristika územia stavby
Predmetná stavba „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“ rieši
výstavbu optických vedení z dostupného bodu telekomunikačného operátora (DBTO) v obci
Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Trasa navrhovaných optických vedení je umiestnená
v Banskobystrickom kraji, v okresoch Brezno a Banská Bystrica a prechádza cez katastrálne územia
Nemecká, Ráztoky a Pohronský Bukovec. Navrhovaná trasa optických vedení je navrhnutá pozdĺž
existujúcich nespevnených komunikácií.
Technické riešenie stavby
Dostupným bodom telekomunikačného operátora (DBTO) je telekomunikačná miestnosť
v budove obecného úradu Nemecká, v ktorej je umiestnená technológia patriaca spoločnosti Slovak
Telekom a.s.
Trasa optických vedení je navrhnutá od budovy obecného úradu v Nemeckej cez záhradu
obecného úradu k ceste I/66, pozdĺž ktorej pokračuje aj cez katastrálne územie Ráztoky ku
križovatke ciest I/66 a III/066046. V nadväzujúcom úseku je trasa navrhnutá v katastrálnom území
Pohronský Bukovec pozdĺž cesty III/066046 až do obce Pohronský Bukovec, kde bude na parcele č.
79 registra „C“ (vedľa cintorína) ukončená v telekomunikačnom kontajneri. Výstavba
telekomunikačného kontajnera nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.
Trasa optických vedení je navrhnutá pozdĺž spevnených cestných komunikácií
v zatrávnených priestranstvách a v nevyhnutnom rozsahu aj na lesných pozemkoch, pričom
križovanie cestných komunikácií bude realizované bezvýkopovou technológiou.
V celej navrhovanej trase sa do vykopanej káblovej ryhy alebo do pretlačených chráničiek
uložia dve rúry HDPE (vysokohustý polyetylén) 40/33 mm modrej farby s červenými pásikmi. Do
jednej takto vybudovanej rúry sa následne zafúkne optický kábel a druhá bude slúžiť ako rezervná.
V navrhovanej trase sa v intraviláne s odstupom maximálne 500 m a v extraviláne s odstupom
maximálne 2000 m vybudujú zasypané plastové káblové komory, v ktorých budú umiestnené
optické spojky a rezervy optického kábla.
Križovanie cestných komunikácií
Križovanie ciest I/66, III/066047 a III/066046 bude realizované vždy v kolmom smere
bezvýkopovou technológiou, buď pretláčaním alebo riadeným podvrtávaním s dodržaním
minimálneho krytia 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,7 m pod dnom cestnej priekopy. Štartovacie
a cieľové jamy sa musia zriadiť mimo cestný pozemok, t.j. za priekopou vo vzdialenosti minimálne
0,6 m a chránička musí byť vyvedená v štartovacej aj cieľovej jame. Vzdialenosť dvoch susedných
križovaní cesty I. a III. triedy a navrhovanej trasy optických vedení nebude menšia ako 50m.
Počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie použitého materiálu a výkopovej
zeminy na pozemných komunikáciách, cestnom pozemku a v jeho blízkosti. Práce na pozemných
komunikáciách a v ich tesnej blízkosti nesmú byť realizované v čase výkonu zimnej údržby, t. j. od
01.11. do 15.04. príslušného kalendárneho roku. Pri uskutočňovaní prác nesmie dôjsť k znečisteniu
na pozemných komunikáciách. Prípadné znečistenie je potrebné bez meškania odstrániť.
Križovanie vodných tokov
Križovania navrhovanej trasy a vodných tokov budú realizované riadeným pretláčaním
všade tam, kde to umožnia priestorové podmienky. V prípadoch, kde sa z priestorových dôvodov

nedá realizovať riadené pretláčanie, sa križovanie vodného toku realizuje prekopaním dna toku a
uložením plastovej vrúbkovanej chráničky PE DN100 s minimálnym krytím 1200 mm pod
niveletou dna. Prekopanie dna vodného toku sa môže realizovať iba mimo regulovaných úsekov
alebo úsekov s brehovým opevnením.
Križovania a súbehy s vodovodnými a kanalizačnými potrubiami
Navrhovaná trasa bude umiestnená všade, kde to je možné, mimo ochranného pásma šírky
1,5 m od vodovodného potrubia. V priestorovo náročných úsekoch, kde nie je možné vyhnúť sa
ochrannému pásmu, budú navrhované vedenia uložené do ochranného pásma vodovodných potrubí
v čo najväčšej vzdialenosti od nich, ale s dodržaním minimálneho súbehu 400 mm predpísaného
STN 73 6005. Pri križovaní vodovodných potrubí musí byť dodržaná minimálna zvislá vzdialenosť
200 mm predpísaná STN 73 6005.
Súbehy s existujúcou trasou vedení Slovak Telekom a.s.
V úsekoch súbehov s trasou existujúcich vedení spoločnosti Slovak Telekom (ST) a.s. budú
navrhované optické vedenia ukladané v tesnom súbehu s vedeniami ST a.s., aby sa minimalizovalo
novovytvorené ochranné pásmo optických vedení.
Údaje o zábere poľnohospodárskej pôdy
V predmetnej stavbe nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy. K dočasnému
záberu poľnohospodárskej pôdy počas výstavby dôjde pravdepodobne asi iba v úsekoch pozdĺž
cesty I/66, v ktorých je vzdialenosť obrábanej poľnohospodárskej pôdy od okraja vonkajších hrán
cestného telesa menšia ako 2 m.
Údaje o zábere lesných pozemkov
Navrhovaná trasa je v úseku medzi križovatkou ciest I/66 a III/066046 a obcou Pohronský
Bukovec umiestnená v súbehu s cestou III/066046 na okraji lesa. V týchto úsekoch dôjde
k poškodeniu lesného podrastu, ale v žiadnom prípade nesmie dôjsť k poškodeniu alebo dokonca
k výrubu vzrastlých stromov.
Ochranné pásmo
V zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o telekomunikáciách podľa § 67 odsek 2, bude zriadené
ochranné pásmo budovaných optických vedení v šírke 1,5m od osi budovaných vedení.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona
a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :
1. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane
oporných a vytyčovacích bodov.
2. Stavba bude umiestnená v súlade s priloženými situáciami umiestnenia stavby
vypracovanými
Ing. Petrom Berešíkom, autorizovaným stavebným inžinierom č.
0720*A*2-3, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Podľa § 40c ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je, cit. „Držiteľ stavebných odpadov
a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich
celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo
súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za
rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. V ďalšom stupni PD riešiť kvalifikáciu
stavebných odpadov s návrhom riešenia jeho recyklácie, resp. zneškodnenia.
4. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) je potrebné dodržať
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy
a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.

6. Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností.
7. Technické riešenie stavby riešiť v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. PD vypracovať najmä v súlade s prílohou k tejto
vyhláške. V súlade s touto vyhláškou riešiť aj spevnené plochy (chodníky, napojenia a pod.).
8. K realizácii stavebných prác na ceste je potrebný súhlas príslušného cestného správneho
orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
9. Dodržanie podmienok obcí , dotknutých orgánov a iných právnických osôb (niektoré
podmienky
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica OU-BB-OSZP3-2015/013861 zo dňa
30.4.2015
Spoločnosť TelTemp, s.r.o., v zastúpení investora stavby Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby, Kollárova 8, Tmava, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 27.04.2015
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na stavbu „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec
Pohronský Bukovec“ v k. ú. Pohronský Bukovec, Ráztoka a Nemecká. Predložená projektová
dokumentácia je vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Petrom Berešíkom, 04/2015.
Predmetná stavba rieši výstavbu optických vedení z dostupného bodu telekomunikačného operátora
(DBTO) v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Navrhovaná trasa optických vedení je
navrhnutá pozdĺž existujúcich nespevnených komunikácii. V celej navrhovanej trase sa do
vykopanej káblovej ryhy alebo do pretlačených chráničiek uložia rúry HDPE 40/33 modrej farby
s červenými pásikmi. Do jednej takto vybudovanej rúry sa následne zafúkne optický kábel a druhá
bude slúžiť ako rezervná. V navrhovanej trase sa v intraviláne s odstupom maximálne 500 m a v
extraviláne s odstupom maximálne 2000 m vybudujú zasypané plastové káblové komory, v ktorých
budú umiestnené optické spojky a rezervy optického kábla.
Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri stavebných prácach vzniknú odpady kategórie
„ostatný“ skupiny 17 (č. 17 05 06).
Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 2, 4 a § 5 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 71 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
vydávame v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti
nasledovné pripomienky:
1. odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad
na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady
na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
2. u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré
stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do
povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
3. dodržiavať VZN (všeobecne záväzné nariadenie) obce Pohronský Bukovec o nakladaní s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
4. pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 18, §
19 a § 40c zákona o odpadoch. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku stavebných
a demolačných prác, výstavby je ten, kto vykonáva tieto práce;
5. ku kolaudácii doložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov z výstavby.

Toto vyjadrenie sa podľa §16 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa
osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie
iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie č.OU-BB-OSZP3
2014/014146/KP zo dňa 7.05.2015
Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracovala TelTemp, s.r.o., Ing. Peter Berešík,
Bratislava v mesiaci 04/2015 rieši vybudovanie optického kábla z dostupného bodu
telekomunikačného operátora spoločnosti Slovak Telekom, a.s. umiestneného v obci Nemecká do
obce Pohronský Bukovec. Navrhovaná trasa vedení je navrhnutá pozdĺž existujúcich spevnených
komunikácií v zatrávnených priestranstvách a v nevyhnutnom rozsahu aj na lesných pozemkoch,
pričom križovanie cestných komunikácii bude realizované bezvýkopovou technológiou. Trasa
v územnom obvode okresu Banská Bystrica prechádza od križovatky ciest I/66 III/066046 pozdĺž
cesty III/066046 až do obce Pohronský Bukovec, kde bude na parcele C-KN č. 79 v k. ú. Pohronský
Bukovec ukončená v telekomunikačnom kontajneri. V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. platí
v dotknutom priestore druhý stupeň ochrany (ochranné pásmo NAPANT).
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životného prostredie príslušný podľa § 5
zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z. k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú
stavbu vydáva nasledovné
vyjadrenie:
1. Prebytočnú zeminu rozhrnúť v blízkom okolí výkopu podľa miestnych podmienok.
V prípade ak je priestor využívaný ako kosná lúka realizovať aj ručné vyzbieranie skál.
2. Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo
techniky zabezpečiť ich likvidáciu.
3. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným organom ochrany prírody v tomto prípade je obec.
Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR OPRAVNÝCHPROSTRIEDKOV,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko č.OU-BB-OOP4- 2015/016886002/CM zo dňa 19.06.2015
Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec - záväzné stanovisko.
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov (ďalej len OÚ Banská Bystrica,
OOP) ako orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle ustanovenia § 3 odst. 2 písm. „b“
zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s prihliadnutím na ustanovenie § 59 písm. „b“ zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) bola predložená žiadosť spoločnosti TelTemp s.r.o.
Bratislava o vydanie záväzného stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
na lesnom pozemku a v ochrannom pásme lesa v zmysle ustanovenia § 6 odst. 3 a § 10 odst. 2
zákona o lesoch k stavbe „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“.
Dôvodom predloženia žiadosti na OÚ BB, OOP je skutočnosť, že predmetné optické vedenia budú
prechádzať cez územie dvoch okresov - Banská Bystrica (k.ú. Pohronský Bukovec) a Brezno (k.ú.
Ráztoka a k.ú. Nemecká).
Tunajší úrad po preskúmaní žiadosti a jej doplnkov vydáva v zmysle ustanovenia § 6 odst. 3 a
ustanovenia § 10 odst. 2 zákona 0 lesoch toto záväzné stanovisko:
1. OÚ BB, OOP súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby „Realizácia
optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“, ktorej realizáciou majú byť dotknuté lesné

pozemky na celkovej výmere 0,0285 ha v k.ú. Ráztoka a Pohronský Bukovec v správe Lesov SR
š.p., OZ Slovenská Ľupča v tomto rozsahu:
Katastrálne
Kategória
Lesný celok
Vlastník
JPRL
Obhospodarovateľ
územie
lesov
Slovenská 2072B,
Lesy SR š.p., OZ
Ráztoka
Brusno - štátne
H
republika 2073A
Slovenská Ľupča
Pohronský
2073A,
H
Bukovec
2083A
2. OÚ BB, OOP súhlasí s umiestnením stavby „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec
Pohronský Bukovec“ v ochrannom pásme lesa (50 m od hranice lesného pozemku) v tomto
rozsahu:
Katastrálne Lesný
Kategória
Vlastník
JPRL
Obhospodarovateľ
územie
celok
lesov
Spolok
Spolok
bývalých
Brusno - bývalých
Nemecká
2040B, E11
O
urbarialistov
PS
neštátne urbarialistov
Nemecká
PS Nemecká
Brusno - Slovenská
2072B,
Lesy SR š.p., OZ
Ráztoka
H
štátne
republika
2073A
Slovenská Ľupča
2073A, E2,
2073B, 2073D,
2075, 2076,
2077, 2079,
2080A, 2083A
2083B, 2083C,
Pohronský
Brusno - Slovenská
Lesy SR š.p., OZ
IP3, 2182A,
H
Bukovec
štátne
republika
Slovenská Ľupča
2182C, 2183C,
2185, 2186, E4,
2191A, 2191B,
2191C, 2192,
2193, 2194B,
E5, E6
3.OÚ BB, OOP, vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté lesné pozemky ležia v okresoch Banská
Bystrica a Brezno, určuje v zmysle ustanovenia § 67 odst. 8 zákona o lesoch ako príslušný orgán
štátnej správy lesného hospodárstva v ďalšom konaní Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový
a lesný odbor.
4.OÚ BB, OOP udeľuje predmetný súhlas za nasledovných podmienok:
- S pokládkou optických sietí možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o trvalom
alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov resp. obmedzení využívania
funkcií lesov na nich a uhradení náhrady za stratu mimo produkčných funkcii lesa (odvodu).
- V ďalšom konaní plne rešpektovať ustanovenia § 5 až 10 zákona o lesoch s dôrazom na ochranu
lesných pozemkov v ochranných lesoch, obmedzenie narúšania celistvosti lesa, neobmedzovanie
využívania funkcií okolitého lesa a vykonávanie rekultivácii lesných pozemkov po skončení ich
využitia na iné účely.
Tunajší úrad zároveň upozorňuje, že na vydanie záväzného stanoviska zmysle § 6 odst. 2 resp. v
zmysle ustanovenia § 10 odst. 2 zákona o lesoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Nám.
Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica stanovisko č.OU-BB-PLO-2015/017031-2 zo dňa
22.06.2015
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 2 a §
9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojitosti s § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“ / súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia na stavbu „Realizácia optických sieti, klaster BN-1, obec Pohronský
Bukovec“ na poľnohospodárskych pozemkoch parc. C KN č. 307, 319, 303, 312/1, 358/2, 358/1,
83,1 v k. ú Pohronský Bukovec.
Súčasne Vás upozorňujeme, že po vydaní územného rozhodnutia je potrebné predložiť tunajšiemu
úradu žiadosť o vydanie stanoviska na použitie pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa
§18 zákona.
Správny poplatok bol zaplatený vo výške 3,-€ podľa položky 44, písm. b/ zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Banská Bystrica, Skuteckého 21, 974 61
Banská Bystrica stanovisko č. SPFZ/2015/058424 zo dňa 5.6.2015
Slovenský pozemkový fond, v zastúpení Regionálnym odborom v Banskej Bystrici, obdržal dňa
27.04.2015, Vašu žiadosť na odsúhlasenie dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby
„Realizácia optických sietí, Klaster BN-1, Obec Pohronský Bukovec“.
Predmetnou stavbou budú dotknuté nasledovné pozemky v správe a nakladaní SPF:
Pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF v k.ú. Pohronský Bukovec:
 E-KN č.567/1, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere 769 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.566/1, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere 2668 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1167, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 295 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1169/2, druh pozemku ostatná plocha, o cel. výmere 44 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1168/2, druh pozemku zastav. plochy a nádvoria, o cel. výmere 1489 m2, LV č.90
 E-KN č.1641/38, druh pozemku vodná plocha, o cel. výmere 237 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.915/41, druh pozemku vodná plocha, o celkovej výmere178 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.564/2, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 79 m2, vedená na LV č.90;
 E-KN č.1169/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o cel. výmere 898 m2, LV č.90
 E-KN č.1171/5, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 325 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1171/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o cel. výmere 532 m2, LV č.90
 E-KN č.1641/36, druh pozemku vodná plocha, o cel. výmere 1061 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1232/15, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 10995 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1641/33, druh pozemku vodná plocha, o cel. výmere 229 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1641/32, druh pozemku vodná plocha, o celkovej výmere 55 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.360/8, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 4661 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.360/1, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 11789 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1670/24, druh pozemku lesný pozemok, o cel. výmere 1296 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.358/4, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 140 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.896/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o cel. výmere 560 m2, LV č.90
 E-KN č.811/17, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria, o cel. výmere 488 m2, LV č.90
 E-KN č.896/4, druh pozemku TTP, 0 celkovej 1 159 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.357/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o cel. výmere534 m2, LV č.90
 E-KN č.358/1, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 2219 m2, vedená na LV č.90
 E-KN č.1670/28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2087 m2, LV č.90
 E-KN č.1668/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1407 m2, LV č.90
 E-KN č.1670/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 134 m2, LV č.90
 E-KN č.1642/1, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 1707 m2, vedená na LV č.90




E-KN č.1642/2, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 571 m2, vedená na LV č.90
E-KN č.1641/9, druh pozemku vodná plocha, o celkovej výmere 354 m2, vedená na LV č.90

Pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov v nakladaní SPF v k.ú. Ráztoka:
 E-KN č.599, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 381 m2, vedená na LV č.588
 E-KN č.596, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 898 m2, vedená na LV č.496
 E-KN č.595, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 731 m2, vedená na LV č.405
 E-KN č.594, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 201 m2, vedená na LV č.291
 E-KN č.593, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 797 m2, vedená na LV č.340
 E-KN č.587, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 803 m2, vedená na LV č.508
 E-KN č.586, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 438 m2, vedená na LV č.705
 E-KN č.585, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 812 m2, vedená na LV č.274
 E-KN č.584/2, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 547 m2, vedená na LV č.561
 E-KN č.583, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 437 m2, vedená na LV č.388
 E-KN č.582, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 780 m2, vedená na LV č.334
 E-KN č.580, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 1405 m2, vedená na LV č.252
 E-KN č.579, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 985 m2, vedená na LV č.331
 E-KN č.578, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 912 m2, vedená na LV č.392
 E-KN č.576, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 1122 m2, vedená na LV č.592
 E-KN č.575, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 894 m2, vedená na LV č.601
 E-KN č.569, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 13859 m2, vedená na LV č.351
Pozemky v správe a nakladaní SPF v k.ú. Nemecká:
 E-KN č.133/6, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 111 m2, vedená na LV č.1343
 E-KN č.133/9, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 3666 m2, vedená na LV č.1343
 E-KN č.133/ 15, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 3641 m2, vedená na LV č.1343
 E-KN č.133/10, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 2005 m2, vedená na LV č.1343
 E-KN č.134/3, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 188 m2, vedená na LV č.1342
 E-KN č.263/7, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 1585 m2, vedená na LV č.690
 E-KN č.19/5, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 4460 m2, vedená na LV č.1573
 E-KN č.27/1, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 2332 m2, vedená na LV č.1580
 E-KN č.29/1, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 31 m2, vedená na LV č.1582
 E-KN č.29/2, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 470 m2, vedená na LV č.1582
 E-KN č.34/2, druh pozemku zastavané plochy a o cel. výmere121 m2, LV č.1590
 E-KN č.35/4, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 600 m2, vedená na LV č.671
 E-KN č.49/4, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 555 m2, vedená na LV č.749
 E-KN č.55/7, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 1743 m2, vedená na LV č.1619
 E-KN č.25 7/4, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 194 m2, vedená na LV č.1801
 E-KN č.258/4, druh pozemku TTP, o celkovej výmere 189433 m2, vedená na LV č.1041
 E-KN č.257/12, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 122 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.257/11, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 199 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.257/10, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 93 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.25 7/9, druh pozemku orná pôda, o celkovej 78 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.257/8, druh pozemku orná pôda, o celkovej 46 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.257/1, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 2599 m2, vedená na LV č.2126
 E-KN č.256/2, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 245 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.257/ 19, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 279 m2, vedená na LV č.1795
 E-KN č.255, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere 215 m2, vedená na LV
č.1795





E-KN č.253, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 2234 m2, vedená na LV č.1690
E-KN č.360/ 1, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere 111 m2, vedená na LV
č.1553
E-KN č.360/2, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 39 m2, vedená na LV č.1795

Slovenský pozemkový fond, ktorý v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov spravuje pozemky vo vlastníctve štátu
a nakladá s pozemkami vo vlastníctve neznámych vlastníkov nemá výhrady k projektovej
dokumentácii a k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Realizácia
optických sietí, Klaster BN-1, Obec Pohronský Bukovec“ pre investora stavby: Národná agentúra
pre sieťové a elektronické služby so sídlom: Kollárova 8, 917 02 Tmava za podmienok:
-na pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF bude zriadené vecné bremeno, ktoré vzniká priamo zo
zákona v súlade so stavebným povolením a to za primeranú jednorázovú náhradu, ktorú investor
vykoná na účet SPF č. 7000001638/8180, IBAN: SK42 0200 0000 0008 7044 7412,
-na pozemky neznámych vlastníkov (v nakladaní SPF) bude zriadené vecné bremeno, ktoré vzniká
priamo zo zákona v súlade so stavebným povolením a to za primeranú jednorázovú náhradu, ktorú
investor vykoná na depozitný účet SPF č. 7000194492/8180, IBAN: SK 34 8180 0000 0070 0019
4492
Úhrada bude vykonaná ešte pred vydaním stavebného povolenia, pričom doklad o vykonanej
úhrade bude doručený na Regionálny odbor v Banskej Bystrici.
-uvedenou stavbou nebudú poškodené okolité pozemky, v prípade ich poškodenia, vzniknuté škody
znáša investor v plnej výške a na vlastné náklady,
-po ukončení prác, budú pozemky uvedené do pôvodného stavu,
-stanovisko Slovenského pozemkového fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou
medzi Slovenským pozemkovým fondom a žiadateľom, na základe ktorej by bol Slovenský
pozemkový fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym
spôsobom neobmedzuje Slovenský pozemkový fond v nakladaní s dotknutým pozemkom.
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica OU-BB-OSZP3-2015/013885/KRU
zo dňa 4.5.2015
TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava požiadala dňa 24.04.2015 Okresný úrad
Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona
NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) k optickému prepojeniu pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby.
Cieľom predmetnej stavby je vybudovať optický kábel z dostupného bodu telekomunikačného
operátora (DBTO) spoločnosti Slovak Telekom a.s. umiestneného v obci Nemecká do obce
Pohronský Bukovec. Trasa optických vedení je navrhnutá pozdĺž spevnených cestných komunikácií
v zatrávnených priestranstvách a v nevyhnutnom rozsahu aj na lesných pozemkoch, pričom
križovanie cestných komunikácii bude realizované bezvýkopovou technológiou. Projektovú
dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Berešík, autorizovaný stavebný inžinier, v 04/2015.
Križovania navrhovanej trasy a vodných tokov budú realizované riadeným pretláčaním všade tam,
kde to umožnia priestorové podmienky. V prípadoch, kde sa z priestorových dôvodov nedá
realizovať riadené pretláčanie, sa križovanie vodného toku realizuje prekopaním dna toku
a uložením plastovej vrúbkovanej chráničky PE DN100 s minimálnym krytím 1200 mm pod
niveletou dna. Prekopanie dna vodného toku sa môže realizovať iba mimo regulovaných úsekov

alebo úsekov s brehovým opevnením.
Navrhovaná trasa bude umiestnená všade, kde to je možné, mimo ochranného pásma šírky 1,5 m od
vodovodného potrubia. V priestore náročných úsekoch, kde nie je možné vyhnúť sa ochrannému
pásmu, budú navrhované vedenia uložené do ochranného pásma vodovodných potrubí v čo
najväčšej vzdialenosti od nich, ale s dodržaním minimálneho súbehu 400 mm predpísaného STN 73
6005. Pri križovaní vodovodných potrubí musí byť dodržaná minimálna zvislá vzdialenosť 200 mm
predpísaná STN 73 6005.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61
zák. č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej
dokumentácie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby k stavbe „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský
Bukovec“ v k. ú. Pohronský Bukovec, Ráztoky, Nemecká z hľadiska vodného hospodárstva žiada
dodržať nasledovné podmienky:
1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu
kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete
a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov
jednotlivých inžinierskych sietí.
4. Ku križovaniu vodných tokov je potrebné požiadať o vyjadrenie správcu toku a dodržať jeho
podmienky.
5. K vedeniu trasy v blízkosti ochranného pásma a ku križovaniu vodovodných potrubí je
potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka a prevádzkovateľa vodovodných potrubí a dodržať
ich podmienky.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného
zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v
znení neskorších predpisov.
OKRESNÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie č. OU-BB-OCDPK2015/013991-HM zo dňa 25.05.2015
Dňa 27.4.2015 bola na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, doručená žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu a realizácii stavby „Realizácia optických
sietí, Klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“. Prílohou žiadosti bola predložená zjednodušená
štúdia, ktorá nebola overená odborne spôsobilou osobou v zmysle zák. č. 138/1992 Zb.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako orgán štátnej
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii, podľa čl. IV ods. 1 zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne § 3
ods. 4 písm. a) zákona č 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, ako príslušný dotknutý orgán verejnej správy, podľa § 126 ods. 1 a následne §
140a ods.1 písm. a) a § 140b zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia podania žiadosti, dáva k
predmetnej záležitosti nasledovné stanovisko :
Predmetom projektu je vybudovanie optickej siete z dostupného telekomunikačného operátora
spoločnosti Slovak Telekom a.s. umiestneného v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Trasa
optických vedení je navrhnutá od budovy obecného úradu v Nemeckej do obce Pohronský Bukovec
pozdĺž cesty I/66 ku križovatke ciest I/66 a III/066046 kde križuje cestu I/66.
Z dôvodu pripojenia mestského úradu trasa križuje cestu I/66 pričom je následne v súbehu s touto

cestou a to po jej pravej strane. Križovanie je navrhnuté pretláčaním chráničky s priemerom 90 mm
presahujúcou 1 m na každú stranu od okraja cesty.
S umiestnením stavby súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok :
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako
príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „Realizácia optických sietí,
Klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“ v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou za podmienok, ktoré urči majetkový správca cesty Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/66 požadujeme predložiť k danému
zámeru stanovisko OR PZ SR, ODI Brezno.
3. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/66 počas
prác na križovaní s cestou I/66 po predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, ODI,
Brezno.
4. Stavebník pred realizáciou stavby „Realizácia optických sietí, Klaster BN-1, obec
Pohronský Bukovec“ z dôvodu jej križovania ponad cestu I/66 požiada Okresný úrad
Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty
v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/
v znení neskorších predpisov.
5. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nie je možné posúdiť všetky okolnosti
kolízie cesty I/66 s navrhovanou stavbou „Realizácia optických sieti, Klaster BN-1, obec
Pohronský Bukovec“ podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje
právo v časti územného konania uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany
pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest l. triedy.
Podmienky uvedené pod bodom 1. až 5. Požadujeme rešpektovať a s vydaním územného
rozhodnutia pre stavbu „Realizácia optických sietí, Klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“, ako aj
s križovaním popod cestu I/66, je možné súhlasiť za splnenia nami uvedených podmienok.
Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Gen.
M.R. Štefánika 40, 97701 Brezno , záväzné stanovisko č. OU-BR-OCDPK-2015/003468-004 zo
dňa 26.6.2015
Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa čl. 1 § 2 ods. (3) zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. (1) písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), ako príslušný
dotknutý orgán v § 126 ods. (1) a následne § 140a ods. (1) písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
navrhovateľa TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava o vydanie záväzného stanoviska
k územnému konaniu vydáva nasledovné vyjadrenie:
Navrhovateľ TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava, požiadal dňa 27. 04. 2015 o
vydanie záväzného stanoviska k zámeru výstavby prístupových širokopásmových optických vedení
z dostupného bodu telekomunikačného operátora v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec.
Navrhovaná trasa optických vedení je navrhnutá pozdĺž existujúcich spevnených komunikácií, po
zatrávnených priestranstvách a na lesných pozemkoch, križovanie cestných komunikácií bude
realizované bezvýkopovou technológiou pretláčaním alebo riadeným podvrtávaním. Od budovy
obecného úradu v Nemeckej trasa optických vedení pokračuje k ceste I/66, pozdĺž ktorej pokračuje
cez katastrálne územie obce Ráztoka ku križovatke ciest I/66 a III/2370 (III/066047).
V nadväzujúcom úseku je trasa navrhnutá pozdĺž cesty III/2431 (III/066046) v katastrálnom území
obce Pohronský Bukovec, kde bude ukončená v telekomunikačnom kontajneri.
Okresný úrad Brezno. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, po preskúmaní doloženej

projektovej dokumentácie so stavbou súhlasí, za dodržania nasledujúcich podmienok:
1. Stavba bude pri realizácii zasahovať do ochranného pásma cesty III/2370. Je preto potrebné
v štádiu prípravnej dokumentácie požiadať cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad
Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o udelenie výnimky z činnosti
v ochrannom pásme cesty.
2. Počas prác súvisiacich s realizáciou stavby v dotyku s cestou III. triedy sa bude cesta
využívať inak, než zvyčajným spôsobom, k tomu je potrebné požiadať cestný správny orgán
o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, po predchádzajúcom súhlase
okresného dopravného inšpektorátu.
3. Pri obmedzení dopravy je potrebné požiadať cestný správny orgán o uzávierku pozemnej
komunikácie a žiadosť doložiť súhlasným stanoviskom ORPZ ODI v Brezne.
4. V prípade čiastočnej uzávierky musí byť táto určená a označená dočasným dopravným
značením, odsúhlaseným ORPZ ODI Brezno.
5. Pri prácach nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu ciest.
6. Počas realizácie prác je zakázané skladovanie použitého materiálu a výkopovej zeminy na
ceste III. Triedy, cestnom pozemku a v jeho blízkosti.
7. Práce v dotyku s cestou nesmú byť realizované v čase výkonu zimnej údržby cesty, t.j. od
1.11. do 15.4. príslušného kalendárneho roku.
8. Ťarchy spojené s užívaním cestných pozemkov počas výstavby znáša v plnej miere investor.
9. V prípade, že pri stavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi
cestnému správnemu orgánu.
10. Akceptovať pripomienky a požiadavky vyjadrenia správcu cesty BBRSC a.s. Banská
Bystrica č. BBRSC/00417/2015-BB zo dňa 03.06.2015.
11. Dodržať podmienky ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších noviel, zákona
NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky MV SR č. 9/2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Cestný správny orgán si vyhradzuje podmienky tohto vyjadrenia z hľadiska bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a správy pozemnej komunikácie kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.
Toto vyjadrenie je platné 2 roky od vyhotovenia a nenahrádza iné povolenia podľa osobitných
zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
Pokiaľ sa so stavbou nezačne do 2 rokov, je potrebné požiadať o nové vyjadrenie.
Obec Pohronský Bukovec, 976 62 Pohronský Bukovec č.40 stanovisko značky
23/OÚ/2015 zo dňa 4.5.2015
Obec Pohronský Bukovec v zastúpení starostom obce p. Igorom Šagátom nemá námietky k
predmetnej dokumentácii „Realizácia optických sietí, Klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec.“
KRAJSKY PAMIATKOVÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65
Banská Bystrica vyjadrenie č. KPUBB-2015/11728-2/34652/RUS zo dňa 26.5.2015
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku
ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa §
30 ods. 4 pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len ,,KPÚ Banská Bystrica“)
z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
určuje zámer investora Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02
Tmava realizovať líniovú stavbu „REALIZÁCIA OPTICKÝCH SIETÍ, KLASTER BN-1, OBEC
POHRONSKÝ BUKOVEC“ v k. ú. Pohronský Bukovec, Ráztoky a Nemecká, okres Banská
Bystrica a Brezno, nenachádzajúcej sa v pamiatkovom území za prípustný.
Odôvodnenie :

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 27.04.2015 žiadosť spoločnosti TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G,
821 03 Bratislava v zastúpení investora Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
Kollárova 8, 917 02 Tmava o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii líniovej
stavby „REALIZÁCIA OPTICKÝCH SIETÍ, KLASTER BN-1, OBEC POHRONSKÝ
BUKOVEC“ k územnému konaniu, ktorá rieši vybudovanie optického kábla z dostupného bodu
telekomunikačného operátora (DBTO) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. umiestneného v obci
Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Predmetná stavba, ktorá je navrhovaná v k. ú. Pohronský
Bukovec, Ráztoky a Nemecká, okres Banská Bystrica a Brezno, nie je umiestnená v pamiatkovo
chránenom území. Trasa líniovej stavby prechádza pozemkom, na ktorom je situovaný pamätník
Nemecká - národná kultúrna pamiatka evidovaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.
160/1-2. V zmysle § 27 ods.2 realizácia líniovej stavby „REALIZÁCIA OPTICKÝCH SIETÍ,
KLASTER BN-1, OBEC POHRONSKÝ BUKOVEC“ neohrozuje pamiatkové hodnoty predmetnej
národnej kultúrnej pamiatky.
Vzhľadom na to, že pri realizácii predmetnej stavby nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ
nepreskúmanej archeologickej lokality, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:
 ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa §
127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad
po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických
nálezov.
 podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia
archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento
ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný
urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu,
najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až
do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,
najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť
z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil zámer realizácie
líniovej stavby „REALIZÁCIA OPTICKÝCH SIETÍ, KLASTER BN-1, OBEC POHRONSKÝ
BUKOVEC“ z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a určil jeho prípustnosť tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa
vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
Každú zmenu tohto záväzného stanoviska je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Brezno, Pozemkový a lesný odbor, Rázusova 40, 977 01 Breznopostúpenie č. OU-BR-PLO-2015/003627/Psa zo dňa 4.5.2015
Na Okresný úrad Brezno pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚPLO“) ako orgán štátnej správy
lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), bola doručená žiadosť TelTemp, s.r.o.,
Tomášikova 10/G, 821 O3 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie stanoviska k predmetnej
dokumentácii, ktoré potrebujú k vydaniu rozhodnutia o umiestnení
stavby.
OÚPLO po preskúmaní podkladov zistil, že stavba bude zasahovať do územnej pôsobnosti dvoch
okresov, a to nasledovne:
 Okres Brezno - k. ú. Obce Nemecká (bez zásahu do LP) a k. ú. Obce Ráztoka (zásah do 1

parcely s LP)
 Okres Banská Bystrica - k. ú. Obce Pohronský Bukovec (zásah do 6 parciel s LP).
Z predložených podkladov žiadateľa nie je možné presne určiť o aký veľký zásah do LP sa jedná v
rámci jednotlivých okresov. Odhadom sa zrejme najviac zasiahne do LP v rámci k. ú. Pohronský
Bukovec.
Podľa § 59 ods. b) zákona o lesoch dáva okresný úrad v sídle kraja záväzné stanovisko k územnému
rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú
pôsobnosť okresného úradu. Z tohto dôvodu vám postupujeme horeuvedenú žiadosť, vrátane
podkladov.
Okresný úrad Brezno, Pozemkový a lesný odbor, Rázusova 40, 977 01 Brezno č. OUBR-PLO-2015/003568 zo dňa 6.5.2015
Okresnému úradu Brezno, pozemkovému a lesnému odboru ako orgánu ochrany poľnohospodárskej
pôdy podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákona“ bola doručená žiadosť fy TelTemp, s.r.o.
so sídlom Bratislava, Tomášikova 10/G o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Realizácia optických sietí, klaster BN-1 obec Pohronský
Bukovec” na poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Pohronský Bukovec, Nemecká a Ráztoka.
Z projektovej dokumentácie a k nej priloženej grafickej prílohy je zrejmé, že pri realizácii stavby
dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy, pričom plošný záber poľnohospodárskych
pozemkov z priloženej projektovej dokumentácie nie je možné presne určiť.
OÚ Brezno, PLO súhlasí s projektovou dokumentáciou ku stavbe a vydaním územného rozhodnutia
za dodržania nasledovných podmienok:
1. investor stavby pred vydaním stavebného povolenia požiada tunajší úrad pre vybudovanie stavby
optických sieti o vydanie rozhodnutia o dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, resp. stanoviska
na použite poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 citovaného zákona, ak
doba záberu vrátane vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu neprevýši dobu jedného
roka.
Žiadateľ ku svojej žiadosti doloží:
 kópie listov vlastníctva dotknutých poľnohospodárskych pozemkov s uvedeným kódom
BPEJ pre jednotlivé parcely
 kópie katastrálnych máp uvedeného územia
 súhlasy vlastníkov dotknutých poľnohospodárskych pozemkov s použitím
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel
 bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy vypracovanú oprávnenou
osobou podľa vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z.z. pre dočasný záber poľnohospodárskej pôdy
 návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (plán rekultivácie
poľnohospodárskej pôdy) s uvedením harmonogramu prác rekultivácie vypracovaný
oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. pre trvalý i pre dočasný záber
poľnohospodárskej pôdy
 správny poplatok vo výške 3,- €.
Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny , Rázusova 40, 977 01 Brezno, vyjadrenie OU-BR-OSZP2015/003556 zo dňa 26.5.2015
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 1 a § 5, zákona č. 525/2003.Z.z., o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v náväznosti na § 68, zákona

č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, dáva pre TelTemp s.r.o.,
Tomášikova 10/G, Bratislava, na základe žiadosti a stanoviska S-NAPANT, nasledovné
vyjadrenie:
Podľa § 9, ods. 1, písm. b) a c), zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny /ďalej len
zákona/, v znení neskorších predpisov, štátna správa ochrany prírody a krajiny, s vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Realizácia optických sieti, klaster BN-1,
obec Pohronský Bukovec“, v k. ú. Nemecká a Ráztoka nemá námietky
za dodržania nasledovných podmienok:
1/ Trasy optických sietí viesť tak, aby nebol potrebný výrub drevín, alebo krovín, z dôvodu ich
realizácie, prípadne bol minimalizovaný na minimálny nevyhnutný možný rozsah.
2/ V prípade potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle
§ 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
3/ V prípade nevyhnutnej potreby, vedenia trasy v blízkosti kmeňov hodnotnejších drevín,
zabezpečiť ochranu ich územkov pred mechanickým poškodením /obložiť kmeň ochranným
materiálom/. Rovnako sa vyhýbať, alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah
poškodzovanie koreňovej sústavy drevín. Pokiaľ je to možné, viesť potrubie a prípojky vo
vzdialenosti minimálne 1.5 m, od kmeňov /hlavne hodnotnejších/ drevín.
4/ Lokality križovania optickej siete s vodnými tokmi voliť s ohľadom na minimalizáciu potreby
zasahovania do brehových porastov vodných tokov.
5/ Narušené trávnaté plochy, ako aj povrch rýh, po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného
stavu (urovnať, pripadne vykonať opatrenia na opätovné ozelenenie). Na prípadné ozelenenie,
použiť len v lokalite pôvodné druhy tráv a bylín (napr. senná mrva,...).
6/ V prípade výskytu inváznych druhov rastlín v lokalite /napr. Pohánkovec japonský (Fallopia
japonica), Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis).../, zeminu z výkopov nepoužívať opätovne na
zásyp ryhy a rekultiváciu okolia, ale túto umiestniť na skládku TKO. V prípade nejasností, s
určením druhov, kontaktovať S-NAPANT.
Predmetom vyjadrenia, bola realizácia optických sietí, klaster BN-1. Cieľom stavby je zrealizovať
prepojenie optickým káblom, z dostupného bodu telekomunikačného operátora Slovak Telekom a.s.
umiestneného v obci Nemecká, do obce Pohronský Bukovec. Trasa optickej siete začína od budovy
obecného úradu v Nemeckej, k ceste I/66, pozdĺž ktorej pokračuje, aj cez katastrálne územie
Ráztoky, ku križovatke ciest I/66 a III/066046 a následne v k. ú. Pohronský Bukovec pozdĺž cesty
III/066046, až do obce Pohronský Bukovec. Celková dĺžka trasy je 6020 m, pričom v okrese Brezno
je lokalizovaná cca 1/3, od začiatku trasy. Podkladom vyjadrenia, bolo aj stanovisko S-NAPANT
B. Bystrica, č. NAPANT/462/2015 (naše č. 0011823/2015).
Záujmová lokalita, sa nachádza v území s II. stupňom ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo
NAPANT-u), v intraviláne aj extraviláne obcí. Predmetom vyjadrenia, bola len časť stavby,
lokalizovaná v okrese Brezno (k. ú. Nemecká a k. ú. Ráztoka).
Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva , Rázusova 40, 977 01 Brezno, vyjadrenie OU-BR-OSZP2015/003489-002 zo dňa 25.5.2015
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
zmysle §5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 71 ods.1 písm. n) zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
k žiadosti o vyjadrenie k PD „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“,
podanej dňa 24.05.2015, dáva podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie.
Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie optického kábla z dostupného bodu
telekomunikačného operátora Slovak Telekom, a.s., umiestneného obci Nemecká, do obce
Pohronský Bukovec cez katastrálne územie obce Ráztoka. Trasa je navrhnutá pozdĺž existujúcich
spevnených komunikácii v zatrávnených priestranstvách a na lesných pozemkoch, pričom

križovanie cestných komunikácií bude realizované bezvýkopovou technológiou. Križovanie
vodných tokov bude v prípade možnosti realizované pretláčaním, v prípadoch, keď pretláčanie
nebude možné zrealizovať, križovanie vodného toku bude vykonané prekopaním dna toku.
V predloženej projektovej dokumentácii z 04/2015, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing.
Peter Berešík, autorizovaný stavebný inžinier (č. osvedčenia 0720*A*2-3), TelTemp, s.r.o.,
Tomášikova 10/G, Bratislava je vyšpecifikovaný druh odpadu, ktorý vznikne pri predmetnej stavbe,
podľa Katalógu odpadov, ktorý je neplatný už od 19.07.2001 (vyhláška č. 19/1996 Z.z.).
Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva okresu Brezna, k PD stavby „Realizácia optických
sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“, investora Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby, Kollárova 8, Trnava
dáva kladné vyjadrenie bez pripomienok.
Obec Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká, vyjadrenie č. 452/2015 zo dňa 25.6.2015
Z dôvodu žiadosti k realizácií optických sieti, klaster BN - 1, obec Pohronský Bukovec v k.ú.
Nemecká na parcelách
Pozemok- parcelné číslo C 765/4, s výmerou 67 m2, parcela registra „C“, ktorý je zapísaný na LV č.
580, vedený Okresným úradom v Brezne, katastrálny odbor pre obec/mesto Nemecká, katastrálne
územie Nemecká;
Pozemok- parcelné číslo C 766/1, s výmerou 1412 m2, parcela registra „C“, ktorý je zapísaný na
LV č. 580, vedený Okresným úradom v Brezne, katastrálny odbor pre obec/mesto Nemecká,
katastrálne územie Nemecká;
Pozemok- parcelné číslo C 766/3, s výmerou 22 m2, parcela registra „C“, ktorý je zapísaný na LV č.
580, vedený Okresným úradom v Brezne, katastrálny odbor pre obec/mesto Nemecká, katastrálne
územie Nemecká;
vydáva obec Nemecká záväzné stanovisko a zároveň vyjadrenie, že obec Nemecká k predmetnej
realizácii optických sieti, klaster BN - 1, obec Pohronský Bukovec
„Súhlasí, za podmienok zriadenia vecného bremena, ktoré bude riešiť zmluva o budúcej zmluve."
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA
7, 974 31 Banská Bystrica, stanovisko č. ASMdpS-1-791/2015 zo dňa 10.6.2015
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná
zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v
zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a
doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších zmien a doplnkov s ú h l a s í
s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V projektovanej
trase optického vedenia sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom
území. Na jeho základe je možné vydať územné aj vodohospodárske rozhodnutie a stavebné
povolenie. Projektant (investor) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom,
organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným
úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Mostárenská
č.13, 977 01 Brezno vyjadrenie č. ORPZ-BR-ODI1-8-042/2015 zo dňa 28.5.2015
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne (ďalej len
„okresný dopravný inšpektorát“) preskúmal Vašu žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej
dokumentácii pre územné rozhodnutie pre stavbu „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec
Pohronský Bukovec“ v k. ú. Pohronský Bukovec, Ráztoky a Nemeckej.
Okresný dopravný inšpektorát s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie

súhlasí
za dodržania podmienok ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. Pred realizáciou prác je potrebné predložiť návrh prenosného
dopravného značenia ak dôjde k obmedzeniu cestnej premávky. Okresný dopravná inšpektorát si
vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokiaľ si to
vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Okresný dopravný
inšpektorát, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica , stanovisko č. ORPZ-BB-ODI1-2-069/2015ING zo dňa 18.5.2015
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici po
preštudovaní predloženej žiadosti a priložených podkladov pre stavbu „Realizácia optických sietí,
Klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“ dáva pre vydanie územného rozhodnutia z hľadiska
ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nasledovné stanovisko:
Všetky obmedzenia dopravy na pozemných komunikáciách a všetky zásahy do pozemných
komunikácií v súvislosti s realizáciou stavby musia byť označené prenosným dopravným značením
osadeným na základe určenia použitia dopravného značenia, vydaného v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
jednotlivými cestnými správnymi orgánmi podľa druhu pozemných komunikácií so súhlasom
dopravného inšpektorátu na základe doručenej žiadosti.
Ak si realizácia prác na predmetnej stavbe vyžiada čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných
komunikácií, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov rozhodujú o nej jednotlivé cestné správne orgány podľa druhu pozemných
komunikácii na základe doručenej žiadosti po dohode s dopravným inšpektorátom.
Ak sa počas realizácie stavby predpokladá zásah do cestného telesa pozemných komunikácií,
stavbu je možné realizovať len v súlade s povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií,
ktoré na základe doručenej žiadosti vydávajú v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov jednotlivé cestné správne orgány podľa
druhu pozemných komunikácií so súhlasom dopravného inšpektorátu.
Ak sa v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby jedná o práce v cestných ochranných pásmach
pozemných komunikácií, v ktorých je zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá
by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich, je potrebné
požiadať jednotlivé cestné správne orgány podľa druhu pozemných komunikácií o udelenie
výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia. Na udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia
činnosti v cestnom ochrannom pásme je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu.
Cestným správnym orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov pre cestu č. III/2431 (III/066 46) je Okresný úrad Banská
Bystrica, pre miestne a účelové komunikácie v Pohronskom Bukovci je Obec Pohronský Bukovec.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici nemá
žiadne námietky k vydaniu územného rozhodnutia.
V dostatočnom časovom predstihu pred samotnou realizáciou stavby je potrebné zabezpečiť
vyjadrenia vlastníkov a majetkových správcov dotknutých pozemných komunikácií, zaobstarať
všetky potrebné vyjadrenia, povolenia a rozhodnutia cestných správnych orgánov v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a
zaobstarať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia stavebných úradov (všeobecných príp.
špeciálnych) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dopravný inšpektorát sa k stavbám vyjadruje z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

k trasám stavieb a k sieťam v správe polície sa vyjadruje Oddelenie telekomunikačných služieb
Centra podpory Banská Bystrica MV SR, ul. 9. mája 1. V prípade, že ste uvedené oddelenie o
vyjadrenie k trase stavby a k sieťam ešte nepožiadali, je potrebné tak urobiť čím skôr.
10. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk správcov tokov a inžinierskych sietí:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod Banská Bystrica, Majerská c. 94,
974 96 Banská Bystrica vyjadrenie č. BBRSC/00417/2015-BB zo dňa 3.6.2015
Dňa 27.04.2015 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii,
stupeň DÚR, stavby „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“, pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby.

Predložená dokumentácia vypracovaná spoločnosťou TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, Bratislava,
rieši uloženie optického kábla z dostupného bodu telekomunikačného operátora v obci Nemecká do
obce Pohronský Bukovec, pre zabezpečenie dostatočnej kapacity na vybudovanie širokopásmových
prístupových sietí pre obec Pohronský Bukovec.
Popis trasy stavby v dotyku s cestou III. triedy III/2431 (III/066046), ktoré sú v správe BBRSC,
a.s.:
- V úseku od bodu napojenia v obci Nemecká po ckm 2,810 cesty III/2431 – bude trasa
vedená mimo cestné pozemky
- ckm 2,810 – 3,410 (dĺžka 600m) – pravostranný súbeh po trávnatej ploche medzi cestou
a vodným tokom
- ckm 3,410 – križovanie cesty riadeným pretlakom
- ckm 3,410 – 3,710 ( dĺžka 300 m) – ľavostranný súbeh v zalesnenom svahu nad cestou,
- ckm 3,710 – križovanie cesty riadeným pretlakom,
- ckm 3,710 – 4,450 (dĺžka 740m) – pravostranný súbeh sčasti po trávnatej ploche, sčasti
v zalesnenom svahu nad cestou, s obídením mostného objektu v ckm 4,137 križovaním
potoka,
- ckm 4,450 – križovanie cesty riadeným pretlakom
- ckm 4,450 – 4,890 (dĺžka 440 m) – ľavostranný súbeh v trávnatej ploche v rovinatom teréne
sčasti pod svahom medzi cestou a vodným tokom
- ckm 4,890 – križovanie cesty riadeným pretlakom (za odbočkou ku kameňolomu)
- ckm 4,890 – 5,495 (dĺžka 605 m) – pravostranný súbeh v zalesnenom svahu nad cestou po
križovanie potoka pri moste, ďalej po trávnatej ploche medzi cestou a vodným tokom,
- ckm 5,495 – križovanie cesty riadeným pretlakom,
- ckm 5,495 – 6,005 – ľavostranný súbeh (dĺžka 510m) v zalesnenom svahu nad cestou ,
Kábel bude v extraviláne ukladaný do ryhy 30 x 70 cm v intraviláne, mimo v ryhe 35 x 90 cm.
Všetky križovania ciest II. a III. triedy budú realizované bezrozkopávkovou technológiou,
pretláčaním, resp. riadeným podvrtávaním.
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 11 Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako
správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja,
zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko:
 Z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka cesty Banskobystrický
samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
 Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu
v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 Práce v ochrannom pásme cesty podliehajú samostatnému rozhodnutiu Okresného úradu v Banskej
Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré na základe žiadosti stavebníka
vydáva OÚ CDPK.
 Investor, resp. budúci vlastník siete pred začatím stavby a požiadaním cestného správneho orgánu – OÚ
CDPK v Banskej Bystrici o povolenie na zvláštne užívanie ciest II. III. triedy, uzatvorí so správcom

ciest II. a III. triedy – BBRSC v zmysle §-u 262 Obchodného zákonníka č. 513/1991 zmluvu o užívaní
ciest II. a III. triedy iným, než obvyklým spôsobom, ktorá bude podkladom pre správny orgán na
vydanie povolenia na zvláštne užívanie dotknutých ciest.
Z hľadiska správy a údržby ciest s realizáciou stavby a prácami v ochrannom pásme cesty III/2431
(III/066046) súhlasíme, za dodržania nasledovných podmienok:
1. Trasu kábla v ochrannom pásme cesty požadujeme v celom priebehu viesť min. 2,0 m od hranice
cestného telesa (t.j. min. 2 m za hranu zárezového svahu - do svahu s pôvodným sklonom terénu;. mimo
násypových cestných svahov a min. 2 m za pätu cestného násypu; za vonkajšiu hranu cestnej priekopy; od
krajnice), teda mimo cestnú parcelu KN-C 292/3.
2. V úsekoch, kde je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou
bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým
zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie Evd =
min. 40 MN/m2 (meraný dynamickou doskou). Dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde kábel
bude uložený pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových
tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade; vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom
priekopy; tam, kde realizácia stavby vynúti rozobratie jestvujúcej dláždenej priekopy, treba
dláždenie obnoviť v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB
lôžka na zhutnenom podklade.
3. Pri križovaní vodných tokov v blízkosti mostných objektov, požadujeme, aby bližšia hrana výkopu
bola min. 3,0 m od hrany mostných opôr, resp. krídiel.

4. Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo
na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod
niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to
možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného
telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu),
5. Trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp.
vtokových šácht pred nimi.
6. Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty,
vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
7. Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie
priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...), tak, aby boli funkčné.
8. Po vytýčení trasy v teréne pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu
BBRSC, a.s. Ing. Stajančovú č. t. 048/4723906, 0918 950528. alebo vedúceho strediska
Lučatín – p. Flaška, 0905 516750.
9. Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či
posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC,
a.s..
10. Naše pripomienky a požiadavky požadujeme zapracovať do realizačnej dokumentácie (aj
rozpočtu) zhotoviteľa.
11. Realizačnú dokumentáciu požadujeme predložiť BBRSC na vyjadrenie pre určenie
podmienok pre zvláštne užívanie cesty, ktorá bude podkladom pre OÚ CDPK v Banskej
Bystrici na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty iným, než obvyklým spôsobom.
12. Realizačnú dokumentáciu požadujeme predložiť BBRSC na určenie podmienok do Zmluvy
o užívaní ciest II. a III. triedy iným, než obvyklým spôsobom, ktorá bude podkladom pre
OÚ CDPK v Banskej Bystrici na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
13. Po ukončení stavby požadujeme celú trasu kábla v cestnom pozemku označiť oceľovými
výtyčkami a v lomových bodoch, od ktorých trasa vstupuje do cestného telesa (pri
križovaní cesty a v bližšom súbehu s vozovkou alebo rigolom) výtyčky doplniť smerovými
tabuľkami.
14. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia
stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať
požadované podklady na CD- nosiči.
Vyjadrenie žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby.
BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje

právo podmienky k realizácií stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.
Banskobystrický samosprávny kraj, odd. Investícií a správy majetku, Nám. SNP 23,
974 01 Banská Bystrica, stanovisko č. 06638/2015/ODDISM-318457/2015 zo dňa 4.6.2015
Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska vlastníka ciest II. a III. triedy k predloženej
dokumentácii pre potreby územné a stavebné konania nemá žiadne pripomienky. Predmetná stavby
sa nebude realizovať v záujmovom území ciest vo vlastníctve a správe BBSK.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69,
974 98 Banská Bystrica vyjadrenie značky CS42/2015/CZ5106/2015-210 zo dňa 4.5.2015
Dňa 27.04.2015 bola na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k
projektovej dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Realizácia optických sietí,
Klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“. Projektovú dokumentáciu pre investora stavby - Národnú
agentúru pre sieťové a elektronické služby, Trnava vypracoval v apríli 2015 lng. Peter Berešík,
autorizovaný stavebný inžinier (č. 0720*A*2-3).
Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu novej líniovej optickej prípojky medzi obcou
Nemecká a Pohronský Bukovec (okres Brezno) s celkovou dĺžkou trasy káblových vedení 12 040
m, ktorá má na regionálnej úrovni zabezpečovať dostatočné kapacity pre vybudovanie
širokopásmových prístupových sietí pre obec Pohronský Bukovec. Stavba je súčasťou národného
projektu „Analýza pre implementáciu národných projektov v rámci prioritnej osi 3 OPIS“, ktorý
realizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
Z predloženej výkresovej dokumentácie vyplýva, že optické káblové vedenie má v intraviláne obce
Nemecká križovať vodný tok Ráztoka a následne ma byť na podstatnej časti svojej trasy vedené
v súbehu a križovať vodný tok Bukovec. Obidva tieto vodné toky sú v správe štátneho podniku
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Vzhľadom na uvedené nemáme z našej strany k realizácii
navrhovanej stavby pripomienky a so žiadosťou o vyjadrenie k predloženej projektovej
dokumentácii z pohľadu zabezpečenia správy a prevádzky uvedených vodných tokov Vám
odporúčame obrátiť sa na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13
Slovenská Ľupča, stanovisko pre územné rozhodnutie značky 24698/2015 zo dňa 19.5.2015
Na OZ Slovenská Ľupča bola dňa 21.01.2015 doručená žiadosť spoločnosti TelTemp, s.r.o., o
stanovisko k realizácii stavby „Realizácia optických sietí, KLASTER BN-1, Obec Pohronský
Bukovec“, ktorá prechádza cez pozemky katastra obce Pohronský Bukovec a Ráztoka.
Podľa žiadosti a priloženého projektu budú pokládkou optických káblov dotknuté pozemky
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesov Slovenskej republiky nasledovne:
Katastrálne územie Pohronský Bukovec:
Parcely KN-C č. 301/8 lesný pozemok, 355/2 vodná plocha, 301/9 lesný pozemok, 356 ostat.
plocha
Parcely KN-E č. 1165/1 zast. plocha v stave KN-C č. 354/1 zast. plocha, 915/31 vodná plocha
v stave KN-C č. 354/2 zast. plocha, 915/22 vodná plocha v stave KN-C č. 354/2 zast. plocha,
1641/18 vodná plocha v stave KN-C č. 354/2 zast. plocha, 1641/16 vodná plocha v stave KN-C
č. 292/3 zast. plocha.
Katastrálne územie Ráztoka:
Parcela KN-E č. 567/1 ttp - v stave KN-C č. 512/1 lesný pozemok
OZ Slovenská Ľupča súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby „Realizácia optických
sietí. KLASTER BN-1, Obec Pohronský Bukovec“, za nasledovných podmienok:
 do dátumu realizácie stavby budú pri výstavbe cez lesné pozemky dodržané všetky
ustanovenia zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a noviel
(právoplatné rozhodnutia o dočasnom a trvalom vyňatí)
 realizáciu činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané v zmysle § 31 uvedeného
zákona doriešiť s príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva,

 pri výstavbe cez vodné plochy dodržať príslušnú STN v plnom rozsahu (min. hĺbka uloženia
kábla bude 1,0m pod niveletou dna križovaného vodného toku), STN 73 6822, STN 34
1050, STN 34 2100
 pred samotnou výstavbou povinnosť uzatvoriť s OZ Slovenská Ľupča nájomné zmluvy na
pozemky dotknuté realizáciou stavby (ostatné a zastavané plochy),
 po realizácii prác vyhotoviť porealizačný geometrický plán a tento predložiť na OZ
Slovenská Ľupča, pri vyhotovení dodržať podmienky uvedené v technickej správe, pričom
GP musí spĺňať podmienky zápisu v číselnej a grafickej evidencii katastra nehnuteľnosti,
 pred kolaudáciou stavby zmysle uvedeného porealizačného geometrického plánu uzatvoriť
zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté realizáciou stavby,
 v prípade vzniku škody, resp. ak bude výsledný stav nehnuteľností horší, než predošlý
postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 začiatok a koniec prác a koordináciu jednotlivých činností v záujme plynulej hospodárskej
činnosti na priľahlých dielcoch dohodnúť s vedúcim Lesnej správy Brusno Ing. Martinom
Petríkom - 0918 334 578.
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie č.6611510165 zo dňa
19.5.2015
Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie
vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie).
Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň, že uvedené parcelné čísla
zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu
3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 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.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o
vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte
technikovi:Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť uloženým vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť
aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm

skutočného
uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za
zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
podať
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie
č.TD/393/Zv/Ba/2015 zo dňa 29.4.2015
Predmetom vyjadrenia je posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby na podklade predloženej
projektovej dokumentácie z pohľadu SPP - distribúcia, a.s., (ďalej len SPP-D), ako účastníka
stavebného konania podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku
(Stavebný zákon) uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi k predmetnej stavbe podľa
Zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len
Zákon o energetike), ďalej ako držiteľa povolenia na výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie
a dodávku plynu v určenom území podľa Zákona o energetike.
Projektová dokumentácia bola posúdená:
z hľadiska existencie polohy priebehu plynárenských zariadení (PZ) v záujmovom území pri
umiestnení navrhovanej stavby podľa ust. §79 a § 80 Zákona o energetike.
V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia (PZ) :
STL plynovod s prevádzkovým tlakom nad 5 kPa do 400 kPa
S umiestnením navrhovanej stavby súhlasíme na základe rozhodnutia, ktoré vydá príslušný
stavebný úrad podľa ustanovení stavebného zákona za predpokladu dodržania nižšie uvedených
záväzných podmienok
Všeobecné podmienky:
- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP“ a „BP“) jestvujúcich PZ podľa § 79
a § 80 Zákona 251/2012 Z.z., v nadväznosti príslušné normy a technické pravidla, Zákon
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (Stavebný zákon).
- Dodržať príslušné súvisiace normy a technické pravidlá, STN 38 64 05, TPP 916 01 (Prevádzka
a údržba plynárenských zariadení – Všeobecné zásady), TPP 906 01 (Požiadavky na
umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí), TPP 700
02 (Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských
zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany),
- Dodržať aby jestvujúce PZ z dôvodu prevádzkovania, údržby a opráv boli prístupné, vstup na
predmetný pozemok bol pracovníkom SPP-D a.s. umožnený v zmysle Zákona 251/2012 Z. z.,
- Pred zahájením prác v rámci spracovania ďalších stupňov PD je investor - zriaďovateľ povinný

zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov - správcov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení vrátane ich ochranných pásiem v zmysle príslušných
predpisov a noriem.
Nakoľko v záujmovej oblasti sa nachádzajú PZ, ktorých poloha je zakreslená len informatívne,
a v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-D, a.s. - bezplatne
vykonáva prvé vytyčovanie PZ pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu
a dĺžku 100 m.
O vytýčenie PZ v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese:
SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pracovisko B. Bystrica
p. Pfefferová lvana č. tel. 048/626 5742, e-mailová adresa:
ivana.pfefferová@spp-distribucia.sk, bližšie informácie dostupné na adrese
http://www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk_vytycovanie-distribucnych-sieti-plynovodov
Vykonávať činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ v zmysle ustanovení Zákona 251/2012 Z. z. môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa
distribučnej siete a za podmienok určených zástupcom prevádzkovateľa siete SPP - distribúcia,
a.s., oddelenie prevádzky ZV,LC p. Slivka Ľubomír - technik oddelenia prevádzky ZV,LC
č. tel. 048/626 5147
Termín, rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásme jestvujúcich PZ je nevyhnutné
prerokovať 14 / 7 dni - pred začatím prác so zástupcom prevádzkovateľa siete SPP-D a.s.,p. Slivka Ľubomír - technik oddelenia prevádzky ZV,LC, resp. návrh prac zaslať na adresu SPP
- Distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Zástupca prevádzkovateľa
siete SPP-D a.s. určí podmienky a vydá písomný súhlas vrátane zabezpečenia priameho dozoru
v súlade s TPP 700 02.
zemné práce, ktoré budú realizované v blízkosti PZ v rámci spracovania ďalších stupňov PD je
možné vykonať podľa TPP 700 02 - bod 5.3.10, t. j. výkop je možné realizovať len po
predchádzajúcom vytýčení
o PZ - max. prevádzkovým tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (STL plynovod)
2. do vzdialenosti 1,0 m obojstranne od vonkajšieho obrysu PZ výhradne ručne
pri prípadnom obnažení PZ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola
zabezpečená prítomnosť technika oddelenia prevádzky ZV,LC - p. Slivka Ľubomír - za účelom
vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia PZ,
stanovenie podmienok pre križovanie v nadväznosti na príslušné STN, obdobne platí aj pre
riešenia, ktoré nie sú obsiahnuté v predkladanej PD, pričom zistené skutočnosti požadujeme
zdokumentovať do stavebného denníka
Prípadné poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je
zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo
zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení
uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia
Záväzné podmienky pre umiestnenie stavby
 SPP – distribúcia a.s. podmieňuje umiestnenie navrhovanej stavby (telekomunikačné
prepojenie na exist. optickú sieť) dodržaním ochranných pásiem PZ podľa ustanovení
Zákona 251/2012 Z. z. - § 79 odst. 2,
písm e) - 1 m obojstranne od vonkajšieho obrysu PZ pre STL plynovody, ktorým sa rozvádza plyn
na zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa,
 V ďalšom stupni PD požadujeme dodržať pre súbehy navrhovaných inžinierskych sietí
a existujúcich PZ ustanovenia pre ochranné pásma PZ podľa ustanovení Zákona 251/2012
Z. z. - § 79 odst. 2 a pre križovanie dodržať minimálne vzájomné odstupové vzdialenosti

existujúcich PZ a navrhovaných inžinierskych sietí v súlade s TPP 906 01 (Požiadavky na
umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí), podľa
bodu 6 - Stanovenie minimálnych vzdialeností pre líniové stavby, tab. 6, a tab. 7 vrátane
návrhu ochranných potrubí, ďalej dodržať platné ust. STN 73 3050, tak aby nevznikla
možnosť poškodenia PZ, ohrozenie bezpečnej prevádzky PZ, ako aj vzájomné
ovplyvňovanie a prípadné poškodenie zariadení technického vybavenia územia.
Usporiadanie musí byť navrhnuté v súlade s ustanoveniami podľa čl. 96 STN 73 6005.
 V miestach, kde dôjde ku križovaniu navrhovanej stavby s PZ - STL plynovody požadujeme
- dodržať najmenšie dovolené krytie PZ – 1,00 m v súlade s platnými normami STN EN,
STN a Technickými pravidlami TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10, pričom najvyššie
krytie nemá presiahnuť 1,5 m. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne nivelety, resp. Terénu.
 Prevádzkovateľ distribučnej siete požaduje predložiť ďalší stupeň PD pre stavebné
povolenie rešpektovaním (dodržaním) vyššie uvedených podmienok.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ,a.s. Vyjadrenie značky
4706/2015/ZC1628/363 zo dňa 7.5.2015
Žiadali Ste nás o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii pre územné konanie pre stavbu
: „Realizácia optických sietí, Klaster BN-1, Obec Pohronský Bukovec“. Jedná sa o líniovú stavbu,
novú rozvojovú investíciu investora Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
Základné údaje káblovej trasy optickej siete sú:
Celková dĺžka optických vedení : 6 020 m
Celková dĺžka rúr HDPE 40 (2x) : 12 040 m
Predmetná stavba rieši výstavbu optických vedení z dostupného bodu telekomunikačného operátora
v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec.
Trasa optických vedení je navrhnutá pozdĺž spevnených cestných komunikácií v zatrávnených
priestranstvách. Križovanie komunikácií je navrhnuté bezvýkopovou technológiou.
K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko :
V mieste stavby (intravilán obce Nemecká a k. ú. Pohronský Bukovec) sa nachádzajú podzemné
vedenia a zariadenia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská
Bystrica.
Verejný vodovod v správe našej spoločnosti sme informatívne vyznačili do priložených situácií M
1:1000 a M1 :10000 VZ Bukovecká dolina. Upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojok,
ktoré nie sú v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica.
Z hľadiska ochrany podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti a.s. Banská Bystrica s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu : „Realizácia
optických sietí, Klaster BN-1, Obec Pohronský Bukovec“ súhlasíme, za podmienok :
Podzemné vedenia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská
Bystrica (ďalej len StVPS a.s. BB ), požadujeme vytýčiť priamo v teréne zástupcami našej
spoločnosti a spísať zápis o vytýčení týchto vedení. Vytýčenie vodovodného potrubia v k. ú.
Nemecká vykonáme na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre StVPS a.s., Závod 01
Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno. Vytýčenie vodovodného potrubia v k. ú. Pohronský
Bukovec vykonáme na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre StVPS a.s., Závod 01
Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 73, Banská Bystrica.
O vytýčenie prípojok požiadajte ich vlastníkov.
Požadujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona 442/2002 Z.z. Pásma ochrany sú
vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia
na obidve strany
a) 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane,
b) 2,5 m pri verejnom vodovode nad priemer 500 mm.
V ochrannom pásme verejného vodovodu je v zmysle zákona 442/2002 Z.z. o verejných

vodovodoch a kanalizáciách zakázané:
 vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technicky stav,
 vysádzať trvalé porasty,
 umiestňovať skládky,
 vykonávať terénne úpravy.
Trasu optických káblov v súbehu trás požadujeme situovať mimo ochranné pásmo verejného
vodovodu.
Požadujeme rešpektovanie vzdialenosti všetkých navrhovaných a existujúcich podzemných vedení
v súlade s STN 73 6005 pri ich vzájomnom križovaní t.j. min. zvislú vzdialenosť 20 cm optického
kábla a vodovodného potrubia.
Výkopové práce v ochrannom pásme verejného vodovodu pri križovaní požadujeme realizovať
ručne. Pri prípadnom obnažení potrubí vodárenskej infraštruktúry požadujeme k zásypu ryhy
prizvať zástupcov našej spoločnosti a o kontrolných prácach spísať protokol resp. zápis do
stavebného denníka (zabezpečí p. Peter Javorčík – vodovod – k. ú. Nemecká tel. kontakt Call
centrum 0850 111 234, p. Ivan Krnáč - vodovod Pohronský Bukovec č. t. 0907 805 798).
Doporučujeme dodržať ochranné pásma min. 2,00 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne, min.
0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
Upozorňujeme, že časť navrhovanej trasy medzi v katastri obce Pohronský Bukovec a Nemecká sa
nachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov.
Akákoľvek činnosť vykonávaná v ochrannom pásme vodárenského zdroja musí byť odsúhlasená
príslušným orgánom štátnej vodnej správy ako aj správcom vodárenského zdroja. K vydaniu
územného rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu je potrebné súhlasné stanovisko StVPS a.s.
Banská Bystrica, oddelenie hydrogeológie a prevádzkového prieskumu, Partizánska cesta 5, Banská
Bystrica (kontaktné osoby RNDr. Galko, 048-4327763, RNDr. Tišliarová 048-4327765).
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ,a.s. Vyjadrenie značky 1505 zo
dňa 4.6.2015
TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, Bratislava požiadala o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre
územné rozhodnutie „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec“. Časť
trasy optických sietí bude vedená ochranným pásmom ll. stupňa vodárenského zdroja - prameňa
„Bukovec“.
Predmetná stavba rieši výstavbu optických vedení z dostupného bodu telekomunikačného operátora
v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Trasa navrhovaných optických vedení je umiestnená
v Banskobystrickom kraji, v okresoch Brezno a Banská Bystrica a prechádza katastrálne územia
Nemecká, Ráztoky a Pohronský Bukovec.
K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky, požadujeme počas výstavby a prevádzky
objektu dodržiavať vodoprávne rozhodnutie ONV Banská Bystrica odbor PLVH č. 575/81-Dš zo
dňa 06.10.1981 a SKNV PLVH č. 2176/403.1/1981 zo dňa 07.01.1982, ktorým sa stanovujú
ochranné pásme OP vodárenských zdrojov a určujú podmienky pre činnosť v nich a nasledujúce
opatrenia:
 zemné prace vykonávať v klimaticky priaznivom období.
 pracovníkov zabezpečujúcich stavebné prace informovať, že vykonávajú činnosť v OP
vodárenských zdrojov a sú povinní dodržiavať navrhnuté opatrenia na ochranu podzemnej
vody v záujmovom území.
 mechanizmy a dopravné prostriedky, ktoré budú používané pri výstavbe a v období
prevádzky objektu musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt, dôkladne
zabezpečené proti úniku ropných produktov do horninového prostredia.
 na mieste staveniska sa nesmie manipulovať s pohonnými látkami, mastiacimi olejmi,
vazelínami a inými nebezpečnými látkami /dopĺňanie pohonných hmôt, vymieňanie












olejových a iných náplní, vykonávanie opráv, údržba stavebných a prepravných
mechanizmov/. Parkovanie stavebných mechanizmov v mieste staveniska nie je prípustné,
môžu parkovať len na upravených spevnených plochách, zabezpečených proti úniku
ropných produktov.
v prípade úniku ropných látok zasiahnutú zeminu okamžite odstrániť, v zabezpečenom
prepravnom mechanizme vyviesť mimo ochranné pásmo na miesto dekontaminácie.
Odstránenú horninu nahradiť čistou, miesto zhutniť a v prípade možnosti zatrávniť.
stavenisko musí byť počas výstavby zabezpečené proti hromadeniu povrchových vôd vo
výkopoch. V prípade potreby na odčerpanie vôd z výkopov použiť neznečistené elektrické
čerpadla.
pri zemných prácach na rozpájanie pevných hornín zákaz použitia strelných prác
a rozpojovacích materiálov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie podzemnej vody.
stavebné prvky, ktoré budú v bezprostrednom kontakte s horninovým prostredím musia byť
zhotovené z materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nehrozí nebezpečenstvo
vzniku a vylúhovania nebezpečných látok v styku s podzemnou alebo povrchovou vodou.
odpadový stavebný materiál vzniknutý pri búracích prácach a výstavbe umiestniť na skládku
určenú pre tento účel mimo OP vodárenských zdrojov.
počas stavebných prác umožniť vstup pracovníkom StVPS, a.s. Banská Bystrica na
stavenisko za účelom zabezpečenia kontroly dodržania navrhnutých opatrení na ochranu
vodárenských zdrojov.
po ukončení stavebných prác okolité územie uviesť do pôvodného stavu upraviť a zatrávniť
aby nedošlo v nepriaznivom klimatickom období /prudké dažde, topenie snehu/ k erózii
terénu.
odpadový materiál počas prevádzky objektu zhromažďovať v nepriepustných nádobách
uložených na spevnenej ploche, ktoré budú pravidelne vyprázdňované a odvážané na
organizovanú skládku mimo územie OP vodárenského zdroja.
opatrenia navrhnuté na ochranu podzemných vôd počas výstavby, je potrebné dodržiavať aj
počas užívania objektu, hlavne v čase odstraňovania prípadných porúch.
každé znečistenie horninového prostredia, ktoré by mohlo viesť ku kontaminácii
podzemných vôd je potrebné v čo najkratšom termíne odstraňovať a hlásiť na OUŽP v
Brezne a na StVPS, a.s. Z 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73.

Upozorňujeme, že naše stanovisko sa týka len ochrany zdrojov vody nachádzajúcich sa
v záujmovom území, k zariadeniam na dodávku pitnej vody a odkanalizovanie odpadovej vody sa
vyjadruje StVPS, a.s., Z O1 Banská Bystrica.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska c. 5, 974 00
Banská Bystrica, vyjadrenie č. 3237/2015-103-203 zo dňa 30.4.2015
Listom č. 1505 zo dňa 24.04.2015, ste nás požiadali o vyjadrenie k dokumentácii pre vydanie
územného rozhodnutia na vyššie uvedenú investičnú akcii. PD je opatrené pečiatkou
autorizovaného stavebného inžiniera 0720*A*2-3. Popis akcie podľa PD:
Účelom predmetnej stavby je umožnenie výstavby prístupových širokopásmových sietí v lokalitách
označených ako „biele miesta“. Cieľom je vybudovať optický kábel z dostupného bodu
telekomunikačného operátora v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec. Dĺžka trasy optických
vedení je 6020 m, dĺžka HDPE rúr DN 40 je 12 040 m. Navrhovaná trasa bude umiestnená všade,
kde je to možné mimo ochranného pásma šírky 1,5 m od vodovodného potrubia. V miestach, kde
z dôvodu nedostatku priestoru bude potrebné viesť trasu v súbehu s vodovodným potrubím budú
dodržané predpísané vzdialenosti podľa STN 73 6005.
K vašej žiadosti dávame nasledujúce stanovisko:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica nemá k predloženej dokumentácii

pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. Vytýčenie sietí v našom majetku
zabezpečuje a z hľadiska ich ochrany sa vyjadruje Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s. Banská Bystrica. Pripomienky a požiadavky vyplývajúce z ich vyjadrenia žiadame
rešpektovať.
Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 826 19 Bratislava, stanovisko č.
5532/2015/2320/15783-Sm zo dňa 25.5.2015
Na základe Vašej žiadosti a predloženej dokumentácie uvedenej stavby Vám dávame z hľadiska
koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest I. triedy so zreteľom na platnú
sústavu STN nasledovné stanovisko:
Vami navrhovaná trasa optického kábla je umiestnená v dotyku (križovanie, súbeh) s cestami I/66
Banská Bystrica - Brezno, lll/066 46 smer Pohronský Bukovec, Ill/066 47 smer Ráztoka
v zastavanom i mimo zastavaného územia obcí Pohronský Bukovec, Nemecká a Ráztoky. Účelom
líniovej stavby je výstavba optických vedení z dostupného bodu telekomunikačného operátora
(DBTO) v obci Nemecká do obce Pohronský Bukovec.
K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
1. Mimo zastavaného územia požadujeme trasu telekomunikačného kábla situovať za hranice
ochranného pásma cesty I/66, t.j. min. 50 m od osi vozovky. V prípade, že takéto riešenie nie je
možné navrhnúť je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. požiadať Okresný úrad Banská
Bystrica o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cestnej komunikácie.
2. V prípade udelenia výnimky požadujeme:
 Križovania (5x) cesty I/66 realizovať technológiou pretláčania a optický kábel uložiť do
chráničky tak, aby hĺbka uloženia chráničky od nivelety cesty po hornú hranu chráničky
bola min. 1,5 m a zároveň min. 0,7 m pod dnom vyčistenej cestnej priekopy (s navrhovanou
hĺbkou uloženia 1,2 m nesúhlasíme a v PD požadujeme opraviť).
 Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšie hrany
cestného pozemku cesty I/66 (t.j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. min.
1,0 m za spodnú hranu cestného násypu).
 Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny
montážnych jám.
3. Trasu optického kábla v súbehu s cestou I/66 žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 0,6 m za
vonkajšie hrany cestného pozemku a túto vzdialenosť v situácii zakótovať.
4. Optické káble nebudú umiestnené na objekty a zariadenia v nasej správe.
5. V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť priečne rezy (5x) v miestach križovania optického
kábla pod cestou I/66 so zakótovaným šírkovým a výškovým usporiadaním (umiestnenie
montážnych jám vo vzťahu k ceste, dĺžka chráničky, hĺbka jej uloženia a pod.).
6. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I/66 a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73
3050.
7. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a
prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
8. Realizáciou prác nesmie dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na cestách I. triedy. Stavebník
zodpovedá za bezpečnosť premávky v úseku stavby.
9.Pred zakrytím štartovacích a cieľových jám bude za účelom určenia hĺbky uloženia chráničiek
prizvaný zástupca správcu cesty, ktorý ukončené práce zápisnične prevezme.
10.Prípadné použitie dočasných dopravných značiek na ceste I/66 počas realizácie prác bude
odsúhlasené s príslušným dopravným inšpektorátom. Zároveň stavebník požiada príslušný cestný
správny orgán o určenie dopravného značenia v zmysle Zákona 8/2009 Zb. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Vlastník (správca) optických sietí si nebude voči správcovi cesty I/66 uplatňovať obmedzenia
v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby na ceste I/66 bežnými postupmi.
12.Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadne vzniknutých vád na ceste I/66 z
dôvodu zásahu do cestného pozemku v trvaní 36 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutého

úseku cesty.
13. V súlade s § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné pri
križovaní optického kábla pod cestou I/66 požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CD a PK
o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie.
14. Konkrétne podmienky dotyku stavby s miestnymi komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich
vlastníkom.
S vydaním územného rozhodnutia stavby „Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský
Bukovec" súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v územnom rozhodnutí a
zapracované v dokumentácii na stavebné povolenie. DSP žiadame predložiť našej organizácii na
posúdenie.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote daná žiadosť o stavebné
povolenie.
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na
základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred
uplynutím uvedenej lehoty.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Odôvodnenie:
Dňa 18.5.2015 podal navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v
zastúpení TelTemp, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava návrh na územné rozhodnutie na
umiestnenie stavby „ Realizácia optických sietí, klaster BN-1, obec Pohronský Bukovec „
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám Verejnou vyhláškou , ktorá bola
vyvesená na úradných tabuliach obcí Pohronský Bukovec, Ráztoka, Nemecká tabuli dňa 22.5.2015
a zvesená dňa 8.6.2015 . Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa
10.6.2015 do termínu ústneho konania a na mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a
pripomienky.
Stanoviská oznámili:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Obor opravných
prostriedkov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Pozemkový a lesný odbor,Okresný
úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Pozemkový a lesný odbor, KRAJSKY PAMIATKOVÝ URAD BANSKÁ
BYSTRICA, Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred
,Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Obec Nemecká a Pohronský Bukovec,
Slovenský pozemkový fond, Lesy SR š.p., SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SPP Distribúcia, a.s.,Slovak Telekom
a.s.,Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Slovenská správa ciest.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a

11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a cestného hospodárstva , Nám Ľ. Štúra
Banská Bystrica,
12. Okresný úrad Brezno, odbor dopravy a cestného hospodárstva ,Rázusova 40, 977 01 Brezno,
13. Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23,
974 01 Banská Bystrica
14. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
15. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36, 817 15 Bratislava
17. Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici, okresný dopravný inšpektorát, Okružná 19, 974
99 Banská Bystrica
18. Okresné riaditeľstvo PZ v Brezne, okresný dopravný inšpektorát, Mostárenská č.13, 977 01
Brezno
19. MO SR,Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred , ČSA 7 Banská Bystrica,
20. SSE a.s. , Distribúcia , pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21. SPP , a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava,
22. Slovak Telekom a.s. Horná 77 Banská Bystrica,
23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská
Bystrica,
24. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska c. 69, 974 98
Banská Bystrica
25. Lesy SR š.p. , GR, Nám. SNP, Banská Bystrica

Vyvesené dňa : ....................
Zvesené dňa: .........................
_____________________________
odtlačok pečiatky obce
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a podpis oprávnenej osoby
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_____________________________
odtlačok pečiatky obce
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Vyvesené dňa : ....................
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________________________
odtlačok pečiatky obce
Ráztoka

a podpis oprávnenej osoby
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