MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky
Vrútky , dňa 15.11.2021
Č.sp.: 848/2021//Tk
VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Spoločnosť Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení spoločnosťou
Michlovský, spol.s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany , podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov návrh na vydanie územného
rozhodnutia na stavbu: „Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“, umiestnenej na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky.
Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy.
Posúdil návrh podľa §37 a 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho
podľa §39a stavebného zákona vydáva
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“,
na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky,
tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany, Ing. Přemysl Zlobický, v 03/2021 s dátumom vypracovania 03/2021.

Popis stavby:
Trasa bude vychádzať z existujúcej trasy verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s. Od existujúcej trasy pri križovatke ul. Tajovského a Československej brigády bude vedená v chodníku. Pokračuje okrajom zeleného pásu pozdĺž chodníka ul. Československej brigády,
ktorý pretlakom prekrižuje a príde k objektu Telekomu umiestnenému v budove Československej
brigády 57, kde bude trasa ukončená.
Predmetom stavby je pokládla HDPE rúr v lokalite Vrútky - intravilán a napojenie na jestvujúci optický kábel. Pre výstavbu sa použije optický kábel v dielektrickom prevedení bez kovových
prvkov. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia mechanickej ochrany budovaného kábla bude tento kábel uložený do špeciálnej plastikovej rúry priemeru 40 mm, vyrobenej z vysoko hustotného polyetylénu. Po výkope káblovej kynety bude do zeme uložená polyetylénová rúra a bude v predmetnej
stavbe dodatočne zatiahnutý optický kábel. Chodníka ul. Československej brigády sa prekrižuje pretlakom.
Dĺžka trasy optického kábla je cca 70m.
Ochranné pásma:
V území dotknutom umiestnením stavby je potrebné rešpektovať ochranné pásma existujúcich
inžinierskych sietí v zmysle platných predpisov a príslušných technických noriem.
Zriaďuje sa ochranné pásmo novobudovanej trasy optického kábla v zmysle §68 ods. 5 zák. č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je
2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

A) Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa v súlade so znením § 39a ods. 2 Stavebného zákona
určujú nasledovné podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohoto
rozhodnutia na vyššie uvedených parcelách.
2. Stavba sa umiestňuje podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Přemysl Zlobický č.opr.
6316*A2.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia upravujúce technické požiadavky na uskutočnenie
stavieb a príslušné technické normy.
B) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené
dotknutými orgánmi a správcami sietí. V prípade ak počas realizácie stavby niektoré stanovisko
stratí platnosť je stavebník povinný požiadať o jeho aktualizáciu a dodržať podmienky nového
stanoviska:
5. Spoločnosť Energotel, a.s vyjadrenie zo dňa 09.02.2021:
Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme
na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt
na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 085, email: vvtvcovaniefeenergotel.sk. V objednávke je žiadateľ
povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona
č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:
➢

Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005
pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

➢

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vvtycovanie@energotel.sk.

➢

Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od
vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

➢

Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

➢

Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k
Vedeniam.

➢

zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

➢

Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
správcu Vedení.

➢

Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).

➢

Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).

➢

V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas.

➢

V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

➢

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel.
číslo +421 250 612 200.

6. Krajský pamiatkový úrad Žilina
2/11738/OPO zo dňa 11.02.2021:

záväzné stanovisko pod č. KPUZA-2020/2517-

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a
iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom:
• Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez
zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
• Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky
subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď
ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu.
Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje
ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu
byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý
vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej
rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy
na ochranu pamiatkového fondu.
Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

7. Martico, s.r.o., vyjadrenie pod č. ZP-046/21-SU zo dňa 11. februára 2021
1. Pred realizáciou zemných výkopových alebo stavebných prác ste povinný dodržať podmienky ktoré si
spoločnosť MARTICO, s.r.o. stanoví na ochranu svojich vedení a zemných rozvodov. Na základe
objednávky adresovanej na MARTICO, s.r.o. ul. Východná 14 036 01 Martin, ste povinný požiadať
o vytýčenie optických rozvodov a zariadení v teréne. I vyznačenie podzemných rozvodov v teréne si
prevedie objednávateľ- farbou alebo kolíkmi /
2. Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákon o elektronických komunikáciách č.
351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Preukázateľne oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich
zemné práce s možnou polohovou odchýlkou +/- 30 cm od skutočného vytýčenia a vyznačenia polohy podzemných telekomunikačných zariadení.
3. Zemné práce ktoré budú realizované v blízkosti našich zemných optických rozvodov realizovať - ručne !, postupujte zvlášť opatrne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu! / vykopať prieskumné sondy!!!
4. Pri odkrytí, križovaní a pred samotným zásypom trasy v miestach kolízie telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o., je POVINNOSŤ oznámiť tieto skutočnosti najmenej 3 dni vopred aby bolo
možné vykonať: odkontrolovanie zameranie a zadokumentovaniu pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich optických rozvodov a zariadení. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka !!
5. V prípade, že nastane situácia pri realizácii stavby, ktorá si vyžiada prekládku vedenia / zemných rozvodov / tuto prekládku bude možne zrealizovať len v súlade s ustanovením 66 ods. 10 zákona č.

351/2011 Z.z., v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o pre INVESTORA vykoná MARTICO, s.r.o., alebo nim poverená servisná
organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie MARTICO, s.r.o.
6. Zahájenie stavebných prác na stavbe oznámiť kontaktným osobám spoločnosti.

8. Teplárenský holding, vyjadrenie pod č. E/018/Va/21 zo dňa 22.02.2021
7. V blízkosti navrhovaného vstupu dátového kábla do budovy na pozemku pare. č. 737/2 k.ú. Vrútky .sa
nachádza horúco vodná prípojka 2xDN50 pre tento objekt. Pri umiestnení kábla je potrebné dodržať
ochranné pásmo horúco vodnej prípojky minimálne lm od okraja potrubia.
8. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné trasu horúco vodnej prípojky vytýčiť.

9. Mesto Vrútky, stanovisko pod č. MsÚ-493/2021 -KRA zo dňa 03.02.2021
-

Stavba a jej umiestnenie bude postavená presne podľa schválenej PD
Trasa novovybudovanej prípojky bude viesť v maximálnej možnej miere v zelených pásoch
Po skončení výstavby je zhotoviteľ povinný dať pozemok do pôvodného stavu (terénne úpravy, následná realizácia nových lokálnych živičných povrchov), následne je potrebné trasu geometricky zamerať a zámer odovzdať MsÚ Vrútky v elektronickej forme.

10. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
oddelenie oblastného hygienika Žilina, záväzné stanovisko pod č. 15051/2021/ÚVHRJ19764 zo
dňa 16.02.2021 – bez pripomienok
11. Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovisko pod č.ASMdpS-1-170/2021 zo dňa
26.02.2021– bez pripomienok
12. MV SR SEKCIA INFORMATIKY, TELEKOMUNIKÁCII A BEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR
TELEKOMUNIKÁCII , Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí,
vyjadrenie pod č. OT4-2021 /001124-052, zo dňa 09.02.2021 – bez pripomienok
13. OÚ OKR v Martine pod č.: OU-MT-OKR-2021/004543-002Bc. zo dňa 26.02.2021– bez
pripomienok
14. Záväzné stanovisko OÚ ŽP v Martine pod č.: OU-MT-OSZP-2021/003605-002 zo dňa
11.02.2021:
1) So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. „17" - stavebné odpady a odpady
z demolácií - podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov)
nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z
demolácií) ods. 1.-4. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická
osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s
odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).
Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje
na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. prác, ak je isté, že
sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí
pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O", príp. iný z
podsk. 17 05 ZEMINA....) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.
Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvalé zabezpečovať výkon opatrení pri
nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.
Dodržať ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 3 a 4, keď stavebné odpady
vzniknuté narušením komunikácie je zodpovedná osoba (so stavebným povolením) povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
2) Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej
skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom k termínu ukončenia stavby (zodpovedným za realizáciu stavby, zároveň pôvodcom odpadu) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu SS OH
predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MZP SR č.
366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od
dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).
Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v
OH.
3) Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho
predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhl. MZP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení.

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na živ.
prostredie a k poškodzovaniu hmot. majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.
Ustanovenia posúdenia vhodnosti územia pre zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov aj od orgánov:
OÚ Martin, OSŽP-ŠSOPaK, OÚ Martin, PaLO, resp. dotknutej obce, ako aj vlastníka, tým ostávajú nedotknuté.

15. UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica pod č.: BB - 0513/2021 zo dňa 02.03.2021:
- dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava. Existujúce PTZ
sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej
funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na
náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o
preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných
prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. ˇ
Upozorňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u
správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú
stranu od vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k
PTZ
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
• V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. K stretu
dochádza v mieste napojenia na existujúcu trasu.

16. Slovák Telekom, a.s. , číslo vyjadrenia: 6612103069 zo dňa 05.02.2021
-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť
Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vviadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a
dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom ku nej.

17. Distribúcia SPP, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0092/2021/Šo zo dňa 03.02.2021

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D
môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení
týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako
ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v
mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho
(resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto
stanoviska,
v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a
STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bez výkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
vykonávanie zemných prác bez výkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku
verejnosti,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé

porasty a pod.,v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

18. Stredoslovenská distribučná, a. s., číslo vyjadrenia: 202102-UR-0020-1 zo dňa 25.02.2021

-

V zmysle stavebného zákona ;e pre určenie presnej tras , podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník
strediska údržby SSD v danej lokalite
Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu
10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri
NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča
NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň v danej lokalite sa môžu nachádzať podzemné vedenia tretích osôb
V prípade súbehu a križovaní káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1m na každú
stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie
vášho zariadenia
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektr. zariadení SSD ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich
bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb ochrany
energ. zariadení a techn. zhotovenia súbehov a križovaní.
V prípade poškodenia elektr. zariadenia je pôvodca povinný ohlásiť toto na kontaktné čísla.
Pred zahrnutím dotknutých energ. zariadení SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD.
Platnosť vyjadrenia je 12 mesiacov.

19.

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. , číslo vyjadrenia: 202102-UR-0020-1 zo dňa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.02.2021
V záujmovej lokalite stavby sú uložené potrubia verejného vodovodu OC DN 100 mm, verejnej kanalizácie
DN 500 mm a DN 1200 mm v správe našej spoločnosti. Upozorňujeme na existenciu prípojky, ktorá nie je v
správe našej spoločnosti.
V prílohe Vám prikladáme podklad z GIS záujmovej lokality stavby - s orientačným zákresom trasy inž. sietí
v správe našej spoločnosti na neaktualizovanom mapovom podklade - lxA4.
Pred realizáciou prác ste povinný požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o fyzické vytýčenie polohy inž. sietí. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti Vám na základe objednávky zabezpečí Henrich Hvizdák - kontakt 043/4210156, 0918 690 039 henrich.hvizdak@turvod. sk
Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmenene a doplnení zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Pri stavebných prácach je
nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod a verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka. Verejné vodovody (W) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného
pásma (OP). Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:
1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom
znení).
zastavanom území, kde je obtiažne OP dodržať, žiadame pri súbehu dodržať OP W a VK minimálne 1,0 m od
okraja potrubia na každú stranu - tesnejšie súbehy na krátkych úsekoch - max. do 10,0 m je nutné vopred prekonzultovať s prevádzkovým majstrom vodovodu/kanalizácie. Pri križovaní a súbehu žiadame dodržať STN
73 6005.
Práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určených zástupcov ich
prevádzkovateľa- prevádzkového majstra vodovodov/kanalizácií v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - kontakt: pre vodovod - p. Miroslav Holec tel. 0905
469 243.

-

-

-

Zemné práce v blízkosti verejného vodovodu realizovať ručne min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia,
aby nedošlo k ich poškodeniu.
Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí. Pred zasypaním prizvať určeného pracovníka našej spoločnosti na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy. O výsledku
kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde bude potvrdená správnosť križovania a súbehu. . Z kontroly križovania a súbehu musí byť vyhotovený písomný záznam v stavebnom denníku zhotoviteľa, o správnosti križovania, spolu s presným zadefinovaním kontrolovaného úseku.
Pri realizácii spätnej úpravy povrchov nesmú byť zakryté objekty a zariadenia, na verejnom vodovode a kanalizácii (poklopy, zasúvadlové uzávery,...)
Prípojky na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácii prác rešpektovať a nepoškodiť.
Do projektu stavby je nutné v záujmovej lokalite zakresliť priebeh inž. sietí v správe našej spoločnosti.
- Žiadame geodeticky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe. Polohové zameranie
v S-JTSK, výškové zameranie v Bpv. Požadujeme zameranie troch bodov - v mieste križovania a po jednom
bode na každú stranu od nášho zariadenia. Zameranie bude obsahovať súradnice „X,Y" a absolútnu výšku
„Z".
Zameranie trasy optickej siete v ochrannom pásme verejného vodovodu/verejnej kanalizácie žiadame odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme pred uvedením siete do prevádzky. Začiatok prác v ochrannom
pásme verejného vodovodu a kanalizácie žiadame 3 dni vopred preukázateľne ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt:
dispečing @ turvod.sk.

20. Stavebník je povinný všetky vstupy do objektov, preložiť lavičkami v mieste rozkopávky,
ryhy počas realizácie prác vyznačiť červeno-bielou páskou a spätnú úpravu narušených
pozemných komunikácii – chodníkov na všetkých dotknutých pozemných komunikáciách
ako i vozovky na pozemných komunikáciách , realizovať podľa požiadaviek vyššie
uvedených.
21. Pri vedení trasy rozkopaním v chodníku – súbehu , musí byť zabezpečená spätná úprava
chodníka položením liateho asfaltu, resp. recyklovaného asfaltu alebo zámkovej dlažby.
V celej dĺžke a šírke chodníka, nie len ryhy po položení trasy kábla.
22. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len stavebný úrad a pozemok musí
byť využitý len na určený cieľ.
23. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov
konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky vznesené neboli.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270,
v zastúpení Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36 230 537, podal na
Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“, umiestnenej na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky.
K návrhu bola priložená situácia umiestnenia stavby, projektová dokumentácia, vyjadrenia
a stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.
Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4 stavebného zákona oznámením zo dňa 04.10.2021, začatie územného konania formou verejnej vyhlášky, vyvesenej na
úradnej tabuli mesta Vrútky.
Vzhľadom na skutočnosť, že pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na
základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie a stavebnému úradu sú dobre
známe pomery staveniska, projektová dokumentácia a podklady sú dostačujúce pre vydanie
rozhodnutia, stavebný úrad upustil v zmysle ust. §36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho po-

jednávania a miestneho zisťovania.
Na ochranu svojich práv mohli účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky v lehote 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Žiadny z účastníkov túto možnosť podania námietok nevyužil.
Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti
o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, posúdil,
či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky,
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.
Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok územného rozhodnutia.
Práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických
komunikačných služieb upravujú ust. §66 ods. 1 Zákona o elektronických komunikáciách č.
351/2011 Z.z. podľa ktorého môže podnik v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a
iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve
neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
Podľa ust. §66 ods. 2 cit. zákona povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm.
a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva
siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa
odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
Pretože žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky zdôvodnené a nie sú ohrozené všeobecné
záujmy ani nie sú neprimerane obmedzené či ohrozené práva či záujmy účastníkov konania,
stavba nie je v rozpore s UPN mesta Vrútky a jeho záväznou časťou v znení neskorších zmien a
doplnkov, vyhovel stavebný úrad v predmetnej žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa ust. § 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať
odvolanie. Podľa ust. § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie treba podať na Mesto Vrútky,
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podľa ust. § 54 ods. 2 správneho poriadku.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

Rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou v súlade s §42 ods.2 stavebného zákona v zmysle § 26 správneho
poriadku.
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Vrútky po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Mesto Vrútky úradná tabuľa:

Vyvesené dňa :

.....................................

Zvesené dňa : ...................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

Mesto Vrútky web. stránka mesta:

Zverejnené dňa :

.....................................

Zvesené dňa : ...................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

Doručiť :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
MICHLOVSKÝ spol., s.r.o., so sídlom Letná 9, 921 01 Piešťany
Ing. Jana Tvoríková splnomocnený zástupca VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, P.O.BOX
5, 820 05 Bratislava 25
Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
Martico, s.r.o. , Východná 14, 036 01 Martin
Martinská teplárenská , a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ÚVHR, oddelenie OHZA, Na Priekope č.170/4, 010
01 Žilina
MO SR, úrad správy majetku štátu agentúra správy majetku detašované pracovisko stred
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti , odbor
telekomunikácii , Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
MO SR, úrad správy majetku štátu agentúra správy majetku detašované pracovisko stred
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
OÚ Martin- odb. st. o ŽP, Vajanského nám,č.1, Martin
OÚ OKR , Vajanského nám,č.1, Martin
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-D, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Turvod a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor správy
frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O: BOX 40, 528 55 Bratislava 24
Telekomunikačný úrad SR, OTR, Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 Bratislava 16, IČO
30844355
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej
regulácie Továrenská 7, P.O: BOX 40, 528 55 Bratislava 24, IČO 4235581
STEFE Martin, a.s. Východná 14, 036 01 Martin
Brantner Fatra s.r.o. , Robotnícka 20, 036 01 Martin
GAYA s.r.o., P.O: Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin
Mesto Vrútky OŽP, Námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky
STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36387223
Vlastníci susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, parcely č. KN-C
712/18, 712/6, k.ú. Vrútky
Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
a/a

Vybavuje: Ing. Terézia Kotlebová, 043/424 1821, terezia.kotlebova@vrutky.sk

