OBEC SUČANY
Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. 1085/271/2016-2018-Ma

V Martine, 01.03.2018

Vec:
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469469 v zastúpení
HYDROTEAM conctracting spol. s r.o. Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur, IČO 36770485,
– návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH-MT_Sučany“
líniová stavba v k. ú. Sučany.

VEREJNÁVYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh
podľa §37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi
štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku
prerokovania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„INS_FTTH-MT_Sučany“
líniová stavba, katastrálne územie Sučany, na uliciach: Hlavná, Stará Hradská, Námestie
SNP, Hodžova, Dukelských hrdinov, Juraja Langsfelda, Štúrova, Komenského, Sládkovičova,
Železničná, Sološenkova, Jilemnického, Pionierska, Vrútocká, Ruda Mórica, Pionierska, J.
Kostru, Ing. Kožucha, Gen. Svobodu, Malý diel, Sokolská, 1. Mája, Kolárova, Kuzmányho,
Nálepkova, Fučíkova, 29. Augusta, Československej armády, , Partizánska, Štiavnická cesta,
Horčičkova, Moyzesova, Tehelná, Fr. Kráľa, Jánošíkova, Podskala, Pod brezinou,
Osloboditeľov, Mierová, Podhradská, Stromová, Kalinčiakova, Do doliny, Hrabinská, Pod
Kečkou, Fatranská cesta, Krivánska, Brezová, Kráľova, Vážska, Meškalská, Turianska, Stará
prefa, Stará Teheleň, tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť
tohto rozhodnutia, vypracovanej spol. NADAR s.r.o. Bohúňova 14, 811 04 Bratislava, Ing.
Fekete - zodpovedný projektant s dátumom vypracovania Máj 2016.
Stavba nie je členená na stavebné objekty
1. Súlad navrhovanej stavby s územnoplánovacou dokumentáciou:
Stavba je v súlade s UPN Obce Sučany schváleným VZN č. 02/2005 z 24.8.2005
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2. Stručný popis stavby:
Hlavná trasa optického (FTTH) pripojenia je z telekomunikačnej ústredne v Sučanoch.
Hlavný rozvod do TO Sučany je položený, a primárna sieť bude doplnená pre lokalitu Sever
vo výkope uložením nových trubičkových zväzkov. Od TO sa doplní sekundárna optická sieť,
ktorá bude vedená vo výkopoch v chodníkoch, miestnych komunikáciách a zeleni, resp.
nadzemnou sieťou. V rámci výkopov sa osadia rozvádzacie skriniky PODB a samostatné
optické pripojenia objektov.
Trasy uloženia chráničiek sú navrhnuté súbežne s trasami stĺpových telekomunikačných
vedení. Po trase sa vybudujú nové prípojky pre jednotlivé rodinné domy a objekty. Uloženie
chráničiek a telekomunikačných vedení bude v zelených pásoch pri miestnych
komunikáciách, v chodníkoch (zámková dlažba, asfaltové povrchy). Trasy
telekomunikačných vedení budú ďalej križovať št. cestu I/18, medzi križovatkami
s miestnymi komunikáciami (uzlové body 2633A 24700 a 2633A 24800) v zelenom páse pred
ČS LUKOIL – v súbehu s chráničkami a už uloženými, telekomunikačnými vedeniami. Ďalej
budú trasy križovať miestne komunikácie, a št. cestu III triedy- Štiavnická, Tehelná ulica a pri
križovatke s Partizánskou ul. Všetky križovania komunikácií sa budú realizovať pretláčaním s
ukončením pretláčky do výkopovej ryhy.
V rámci stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov Sučiansky potok, Biely potok, potok
Brezina a bezmenné prítoky týchto tokov, celkovo dôjde k 12tim križovaniam. Ďalej dôjde k
súbehu v línií Krpelianskeho kanála bez zásahu do hrádze a k súbehu uloženia vedení v
ochrannom pásme železnice. Počas realizácie sa budú využívať už položené chráničky –
námestie SNP, križovania komunikácií. Celková dĺžka káblových rýh je 19,5 km, trasa
nadzemná 3,6km.
Účelom stavby je modernizácia telekomunikačnej siete v obci Sučany (navrhnutá v 85% v
existujúcej trase už položených telekomunikačných kábloch), ktorá bude pozostávať z
rekonštrukcie už vybudovanej podzemnej a vzdušnej nadzemnej siete. V miestach, kde už sú
položené HDPE rúry sa do týchto rúr Ø 40mm zafúkne zväzok mikrotrubičiek, z ktorých sa
budú na hlavnej trase robiť odbočky ku rodinným domom.
Káblová ryha bude mať rozmery v zeleni 25x60cm, v chodníku 20x40cm, podvŕtanie ciest
bude v min. hĺbke 0,9m od povrchu asfaltu.
Terén ako aj povrch chodníkov sa upraví do pôvodného stavu. Na miestach podvŕtania
miestnej komunikácie a pri križovaní iných inžinierskych sietí sa nové trubky a mikrotrubičky
zatiahnu do chráničky. Po trase v chodníkoch cca po 500 – 700 m budú umiestnené rozvodné
optické skrine PODB-čka odkiaľ sa optické vlákna zafúknu ku zákazníkovi.
3. 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 ktoré je široké 1,5 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.
4. Pre umiestnenie stavby a jej realizáciu sa v súlade so znením § 39a ods. 2 a § 56
písm.b) Stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:
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Stavba bude umiestnená na pozemkoch v. k.ú Sučany (pozemky sa neuvádzajú)
v uliciach: Fatranská cesta, Meškalská, Turianska, Hrabinská, Králová, Brezová
Hubová, Krivánska, Vážska, cesta do Doliny, Pod Kečkou, Hradiská, Budovateľská,
Vrútocká cesta, Pionierska, Sládkovičova, Jilemnického, 1. mája, Železničná,
Sološenkova, Gen. L. Svobodu, Ing. Kožucha, J. Kostru, Sokolská, Malý diel, J. A.
Komenského, Štúrova, Hodžova, Námestie SNP, Hviezdoslavova, Hurbanova,
Dukelských hrdinov. Ul. Ď. Langsfelda, Stará hradská, 29. augusta, Jánošíkova,
Podskala Kollárova, Fučíkova, Kpt. Nálepku, Partizánska, Kalinčiakova, Kuzmányho,
Horčičkova, Moyzesova, Hlavná, Československej armády, Štiavnická cesta, Stará
Teheleň, Podhradská cesta, Tehelná, F. Kráľa, Mierová, Stromová, Osloboditeľov,
Pod Brezinou tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť
tohto rozhodnutia, vypracovanej spol. NADAR s.r.o., Bohúňova 14, 811 04
Bratislava, Ing. Fekete, s dátumom vypracovania Máj 2016.

V celom rozsahu dodržať podmienky uvedené v stanoviskách a rozhodnutiach
dotknutých orgánov, najmä:
1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834,
Piešťany - vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1916/43/CZ 13779/2016 z 20.6.2016:
S navrhovanými križovaniami je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok
 Križovanie č.1 – optický kábel z existujúceho mostného objektu bude vedený tak, aby
nezasahoval do priečneho profilu vodného toku Krpeliansky kanál – evidovaný na
pozemkoch KN-C p.č. 4680/1, LV č. 218/SVP, š.p.)
 Križovanie č.2 – optický kábel bude vedený vonkajšou stranou existujúcj komunikácie
alebo na konzolách – vodný tok Kečka KN-C4701/1, LV č. 218 (SVP š.p.)
 Križovanie č.3 – bude prekopaním v hĺbke min.1,0m od spodnej strany existujúcej
skruže KN-C p.č. 4654/2, KN-E p.č.4654/2, LV č. 3520 (SVP)
 Križovanie č.4 – vodný tok Biely potok KN-C p.č.4692/1 LV č. 218 (SVP š.p.)
 Križovanie č.5 – obojstranný súbeh s vodným tokom Biely potok KN-C p.č. 4692/1
LV č.218 (SVP š.p.) Kábel bude vedený vonkajšími okrajmi existujúcich komunikácií,
ktoré sú vedené v súbehu s vodným tokom Biely potok.
 Križovanie č.6 – bezmenný prítok Krpelianskeho kanála KN-C p.č.4649/2 KN-E p.č.
4649/3, LV č. 3520 (SVP š.p.) – ak prekopaním tak v hĺbke min.1,0m od dna vodného
toku. Pri upevnení na mostný objekt tak, aby nezasahoval do prietočného profilu
vodného toku.
 Križovanie č.7 – chránička bude upevnená na mostnom telese tak, aby nezasahovala
do prietočného profilu vodného toku.
 Križovanie č.8 – po existujúcich stĺpoch vzdušného vedenia umiestneného po
ochrannej hrádzi Krpelianskeho kanála. Zo vzdušného vedenia bude nutné prekopať
vzdušnú pätu existujúcej ochrannej hrádze Krpelianskeho kanála – s rozkopaním
ochrannej hrádze nesúhlasíme. Optický kábel je možné viesť vonkajšou stranou
existujúcej komunikácie, ktorá je umiestnená vedľa ochrannej hrádze Krpelianskeho
kanála.
 Križovanie č.9 – vodného toku Biely potok – po existujúcom mostnom objekte –
chránička bude upevnená tak, aby nezasahovala do prietočného profilu vodného toku.
Súbeh zemného kábla s vodným tokom na ulici Fatranská pôjde po vonkajšej strane
existujúcej komunikácie.
 Križovanie č.10 – vodného toku Sučiansky – existujúcim kolektorom – bez
pripomienok. Ak nepôjde cez existujúci kolektor - štartovaciu a cieľovú jamu
Rozhodnutie č. j.: 1085/271/2016-2018-Ma
strana3/20
II.

umiestniť za ochranné pásmo vodného toku. Hĺbka uloženia bude min. 1,0 m od dna
vodného toku.
 Križovanie č.11 – vodného toku Brezina - po existujúcom mostnom objekte –
chránička bude upevnená tak, aby nezasahovala do prietočného profilu vodného toku.
Vodný tok - KN-C p.č.4640/4, KN-E p.č. 3520, LV č. 3520 (SVP š.p.).
 Križovanie č.12 - vodného toku Brezina - chránička bude upevnená tak, aby
nezasahovala do prietočného profilu vodného toku. Vodný tok - KN-C p.č.4640/4,
KN-E p.č. 3520, LV č. 3520 (SVP š.p.).
 Križovanie č.13 – vodného toku Brezina – prekopaním. Kábel bude uložený min.
1,0m pod dnom vodného toku.
Všetky križovania budú viditeľne označené v teréne.
 Pri križovaní vodných tokov prekopaním žiadame priečne profily vodných tokov
stabilizovať lomovým kameňom na šírku min. 1,0m obojstranne.
 Chránička bude uložená aj cez ochranné pásma vodného toku, z dôvodu možného
prejazdu nákladných automobilov správcu vodného toku počas zabezpečovacích prác
v rámci opráv, údržby a povodňovej aktivity.
 Pri Krpelianskom kanáli mon. 6,0m od brehovej čiary obojstranne, pri ostatných
drobných vodných tokoch min. 4,0m od brehových čiar vodných tokov obojstranne.
Po realizácií okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
 Križovania vodných tokov oznámiť Správe povodia horného Váhu Ružomberok p.
Kusý (t.č. 0903806387) pri realizácií sa riadiť jeho pokynmi.
Na križovania vodných tokov žiadame uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s SVP
š.p. OZ Piešťany, odborom správy majetku, do jedného roka po realizácií stavby.
Po realizácií požadujeme odovzdať projekt skutočného vyhotovenia stavby aj v digitálnej
forme (dgn, dng ...), (križovania a súbehy s vodným tokom) Správe povodia horného Váhu
Ružomberok.
V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania rozvodov optických káblov prišlo ku
vzniku škôd na majetku ST z dôvodov zvýšených prietokov , SVP š.p., OZ Piešťany nebude
zodpovedať prípadné škody na týchto objektoch vzniknuté počas povodňových a iných
mimoriadnych situáciách. (§49, ods.5 zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách)
2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834 ,
Piešťany – vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1916/320/CZ 32474/2016 z 14.11.2016:
 Križovanie č.8
Navrhovaná trasa kábla v Sučanoch - v úseku Vážska ulica od križovatky s Fatranskou ulicou
/od mosta cez Krpeliansky kanál/ smerom ku križovatke s Turianskou ulicou bude v súbehu s
Krpelianskym kanálom realizovaná ako vzdušné vedenie po jestvujúcich stĺpoch firmy
Telekom. Trasa v tomto úseku križuje Biely potok pred vyústenim do Krpelianskeho kanála
jedine ako vzdušné vedenie. Toto vzdušné vedenie bude na východnom konci trasy z
jestvujúceho stĺpa ukončené účastníckym závesným káblom na rodinnom dome č.p. KN-C
1867/35 - v tomto mieste nedôjde ku prechodu závesného kábla do výkopu, teda ani k
rozkopaniu ochrannej hrádze. Jediný prechod vzdušného vedenia zo stĺpa do zeme bude v
predmetnom úseku na parcele č. KN-C 1890/2 v mieste susediacom s p.č. KN-C. 1869/72,
tzn. pri križovatke ulíc Vážska a Meškalská. Prechod vzduch-zem bude realizovaný z
jestvujúceho stĺpa, ktorý sa nachádza v zelenom páse až za vonkajšou stranou miestnej
asfaltovej komunikácie - Vážskej ulice, súbežnej s Krpelianskym kanálom. Tento stĺp je od
brehovej čiary kanála vzdialený vyše 13m, pričom úroveň celého okolitého terénu, v ktorom
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bude realizovaný výkop je minimálne v nivelete brehovej čiary kanála, pričom zo
vzdialenosťou od kanála sa výška terénu voči nivelete brehovej čiary zvyšuje - ochranná
hrádza kanála nie je v predmetnom úseku vyvýšená nad okolitý terén. Hĺbka výkopu v
zelenom páse bude 60cm.
 Z hľadiska správcu vodných tokov na základe nového návrhu Križovanie č.8 hore
uvedenej stavby súhlasíme bez zásadných pripomienok.
3. Orange Slovensko, a.s. Metodova 2, Bratislava - vyjadrenie pod č. BB 1101/2016 zo
dňa 24.5.2016
 Dôjde k stretu PZP prevádzkovateľa Orange Slovensko
 V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ
Orange. Križovania vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange
uložiť do chráničky.
4. Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
vyjadrenie pod č. 4600024371 zo dňa 19.5.2016











V predmetnej lokalite sa nachádzajú skrine a podzemné káblové vedenia VN a NN,
podperné body nadzemného vedenia VN, NN.
Žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/212 Z.z. (VN vzdušné
22kV 10m na každú stranu, NN vzdušné vedenie 1,0m od krajného vodiča na každú
stranu)
Pri realizácií neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť
uzemňovacej sústavy.
Presnú trasu podzemných vedení v majetku SSE-D a.s. je potrebné vytýčiť. Pri
realizácií prác v ochrannom pásme je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác
na príslušnom Stredisku údržby.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. musí
realizátor prizvať zástupcu z príslušného Strediska údržby na kontrolu zariadenia so
zápisom do stavebného denníka.
V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný pás 1,0m na
každú stranu.
Upozorňujeme, že v lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

5. Energotel, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjadrenie č.
ET/MM16/489 zo dňa 26.4.2016
Na základe zmluvy medzi SSE, a.s. a Energotel, a.s. Bratislava dávame nasledovné
stanovisko:
 Stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská
energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava
 Pred zahájením žiadame vytýčenie.
6. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava vyjadrenie č. 1764/16 zo dňa
10.5.2016
 Pri realizácií nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.
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7. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin – vyjadrenie
č. 016310003248 zo dňa 17.5.2016




V záujmovom území sú uložené potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie,
elektrické káble NN a signalizačné káble v správe našej spoločnosti.
Upozorňujeme na existenciu prípojok na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
k nehnuteľnostiam v záujmovej lokalite.
Trasy inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti žiadame po ich vytýčení zakresliť
do projektovej dokumentácie pre UR. Skrine žiadame navrhnúť mimo ochranného
pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

8. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin – vyjadrenie
č. 017310005916 zo dňa 11.9.2017 – po dokreslení sietí


po vydaní podkladu z GIS, naša spoločnosť zrealizovala stavbu prekládky vodovodu
na ul. Fatranská
a v 2 miestach zaokruhovanie vodovodu (nové prepojenia
existujúcich vodovodov v križovatkách ulíc Čs. Armády- kpt. Nálepku, Duklianskych
Hrdinov – Nám. SNP.) aktualizované podklady sú v prílohe.
S umiestnením a uskutočnením stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme za
nasledovných podmienok:
 Pred realizáciou sietí ste povinní požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s.
o vytýčenie polohy inžinierskych sietí. (kontakt Martin Rybár – 043/4133685,
0907711427 resp. Oto melišík 043/4210156, 0907711429)
 Rešpektovať ustanovenia §27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach
 Pri stavebných prácach je nutné počítať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený
verejný vodovod a verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa prevádzka
 Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane
ochranného pásma(OP). Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného/ kanalizačného potrubia na obe strany :
- 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií do priemeru DN500 mm vrátane
- 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií priemeru nad DN500 mm.
V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,
konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k VV/VK, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav: vysádzať trvalé
porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (viď ust. §19 zák. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení)
 Vytýčenie presnej polohy prípojok na inžinierske siete v správe našej spoločnosti, je
nutné vykonať v spolupráci s ich vlastníkmi.
 Prípojky na inžinierske siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácií
rešpektovať a nepoškodiť.
 Štartovacie a cieľové jamy pri pretlakoch žiadame umistniť mimo ochranného pásma
VV/VK.
 Skrine žiadame umiestniť mimo ochranného pásma VV/VK.
 Križovanie a súbeh kábla so sieťami v našej správe riešiť podľa ustanovenia STN 73
6005
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V zastavanom území, kde je obtiažne OP dodržať, žiadame pri súbehu dodržať OP
VV/VK min. 1,0m od okraja potrubia na každú stanu, tesnejšie súbehy na krátkych
úsekoch do 10m je nutné vopred prekonzultovať s prevádzkovým majstrom VV/VK.
 Práce v ochrannom pásme vodárenských zariadení vykonávať až po prizvaní určených
zástupcov prevádzkového majstra VV/VK v správe TURVOD, a.s. kontakt: VV:
Miroslav Holec -0905 469243, VK: Peter Martinik 0918701124.
 Zemné práce v blízkosti VV/VK realizovať ručne, min. 1,0 m na každú stranu od osi
potrubia , aby nedošlo k ich poškodeniu.
 Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácií jestvujúcich inžinierskych sietí.
Pred zasypaním prizvať určeného pracovníka na kontrolu stavu a dodržania
priestorovej normy. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde
bude potvrdená správnosť križovania a súbehu.V stavebnom denníku musí byť presne
identifikovateĺný úsek ku ktorému sa kontrola viaže.
 Pri realizácií spätnej úpravy povrchov, nesmú byť zakryté objekty a zariadenia
VV/VK (poklopy a zasúvadlové uzávery).
 Žiadame geodeticky zamerať miesto križovania so zariadením v našej správe.
Polohové zameranie v S-JSTK, výškové zameranie bodov v BPV. Požadujeme
zameranie 3 bodov v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od nášho
zariadenia. Zameranie bude obsahovaťsúradnice „X,Y“ a absolútnu výšku „Z“.Je
potrebné ho odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme, ešte pred uvedením siete
do prevádzky.
 Zameranie trasy HDPE trubiekv ochrannom pásme VV/VK je potrebné
odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme pred uvedením siete do prevádzky.
 Začiatok prác v ochrannom pásme VVúVK žiadame 3 dni vopred ohlásiť na
dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom
a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk
 Všetky zmeny žiadame vopred odsúhlasiť na našej spoločnosti.
9. MV SR, centrum podpory telekomunikačných služieb, ul. 9.mája č.1, Banská Bystrica
– vyjadrenie č. 0916160390 zo dňa 25.4.2016
bez pripomienok
10.
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A 010 01 Žilina, vyjadrenie č.
SSC/878/2017/6470/2992 zo dňa 6.2.2017
 Križovanie so štátnou cestou I/18 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os
vozovky, s uložení do OC chráničky v min. hĺbke 1,2m. Štartovaciu a cieľovú jamu
požadujeme umiestniť mimo cestné teleso št. cesty I/18. Ukončenie chráničiek
žiadame v dostatočnej vzdialenosti od chodníka.
 Počas stavebných prác nesmie dôjsť k narušeniu a poškodeniu odvodňovacieho
systému štátnej cesty I/18 a jej príslušenstva, k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu
bezpečnosti cestnej premávky na št. ceste I/18 a zároveň nesmie dôjsť k znečisteniu
cestného telesa št. cesty I/18. Prípadné znečistenie požadujeme okamžite odstrániť.
 Stavebný a výkopový materiál nesmie byť skladovaný na telese štátnej cesty I/18.
 Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné podmienky a požiadavky
zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.
 Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu
cesty I/18 (Ing. Paur 0903 892144ň. Záručná doba na zrealizované práce v mieste
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zrealizovaného pretlaku v telese št. cesty bude 60 mesiacov odo dňa prebratia prác.
K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie.
Vzhľadom na to, že práce budú prebiehať v telese št. cesty I/18, je potrebné
vyžiadať stanovisko od cestného správneho orgánu.

11.
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilinatechnicko-správny úsek pre región Turiec, Kollárova 94, 037 72 Žilina – vyjadrenie č.
41/2016/SC ŽSK-84 zo dňa 10.5.2016
SC ŽSK je majetkový správca cesty II. A III. Tr. V zmysle §3d ods.5, písm. c.) zákona
č. 135/1961 Z.z. v platnom znení.
Podmienky:
 Trasa vedenia v súbehu s cestou musí viesť mimo cestné teleso, za cestným
pomocným pozemkom (min. 1,5m od asfaltového krytu vozovky).
 Križovanie trasy optického kábla s cestou III/2132 realizovať technológiou pretlaku,
kolmo na os komunikácie, bez zásahu do krytu vozovky cesty III.triedy.
 Hlavný pretlak popod cestné teleso musí byť umiestnený v OC chráničke s presahom
min. 1,0m za cestný pozemok.
 Dodržať min. hĺbku pretlaku 1,2m od nivelety vozovky.
 Montážne jamy umiestniť za spevnenú časť vozovky
 Zeminu z výkopu montážnych jám umiestniť mimo cestné teleso
 Terén po rozkope v nespevnenej krajnici vozovky uviesť do pôvodného stavu po
skončení prác tak, aby zostalo funkčné odvodnenie ciest III. triedy.
 Pri realizácií akýchkoľvek prác nesmie byť narušené odvodnenie cesty (priekopy,
rigoly, vpusty, priepusty...), v prípade narušenia ho uviesť do pôvodného stavu na
vlastné náklady.
 Stavebné práce v styku s komunikáciou resp. v tesnej blízkosti cesty realizovať v
termíne apríl - október (resp. máj - september) podľa aktuálnych klimatických
podmienok, mimo zimného obdobia, aby netvorili prekážku pre výkon zimnej údržby
cesty - najneskôr do 15. októbra.
 Stavebník si je vedomý, že na ceste III. triedy je vykonávaná zimná údržba (november
- marec);
 stavebník vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania
zimnej údržby správcom cesty; stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré
mu vzniknú z výkonu zimnej údržby.
 V prípade potreby žiadateľ zabezpečí a osadí dočasné dopravné značenie odsúhlasené
OR PZ, ODI v Martine na vlastné náklady.
 Dočasné dopravné značenie nesmie prekrývať jestvujúce zvislé dopravné značenie.
 Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného resp. poškodeného dočasného zvislého dopravného
značenia zabezpečuje stavebník na svoje náklady.
 Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový ani iný stavebný materiál
ukladaný na vozovku cesty III/2132.
 Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste
III. triedy a nesmú spôsobiť ani poškodenie ich asfaltového krytu. V prípade jeho
poškodenia ho stavebník uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
 Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy.
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Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK, alebo
na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
Ak v prípade rekonštrukcie, opravy alebo obdobnej stavebnej úpravy cesty 111/2132,
alebo jej doplňujúcich stavieb (napr. stavba dažďovej kanalizácie a/alebo odvodnenia
cesty), to neplatí v prípade, ak pôjde o prekládku alebo výstavbu novej cesty, bude
potrebné dočasné alebo trvalé preloženie zemného kábla optickej siete alebo jeho
zvýšená ochrana, vlastník cesty, správca cesty a vlastník vedenia budú rokovať o
technickom riešení a financovaní prekládky a zvýšenej ochrany zemnej káblovej
prípojky, ak k dohode nedôjde rozhodne príslušný cestný správny orgán.
Pri stavebných prácach v cestnom telese, resp. v tesnej blízkosti cesty kontaktovať
vedúceho strediska Martin - 0918 370 250.
Požiadať o vyjadrenie k PD Žilinský samosprávny kraj. Odbor dopravy a územného
plánovania s predložením detailnejšej situácie vedenia sietí v miestach, ktoré sa
dotýkajú telesa cesty III/2132.
Pred vykonaním prác požiadať Okresný úrad Martin odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií o príslušné povolenie.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgán t. j.
Okresného úradu Martin - odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Naše stanovisko a stanovisko ZSK žiadame zapracovať do územného rozhodnutia.
Pred akýmkoľvek iným zásahom do telesa cesty III/2132 je potrebné požiadať správcu
cesty o vyjadrenie.

12.
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina – odbor dopravy
a územného plánovania – vyjadrenie č. 02863/2017 ODaUP-2 zo dňa 15.2.2017
K predloženej dokumentácii nemá odbor dopravy a územného plánovania Žilinského
samosprávneho kraja pripomienky a súhlasí s vybudovaním optických pripojení
v katastrálnom území Sučany za dodržania nasledovných podmienok:
 na vybudovanie optických prípojok na parcele č. KN-E 4630/1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 10 114 m^ a parcele č. KN-E 4628 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 11 377 m nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sučany, obec Sučany,
okres Martin, zapísaných na liste vlastníctva č. 4030 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 je potrebné zo strany investora
uzatvoriť so Žilinským samosprávnym krajom zmluvu o zriadení vecného
bremena, najneskôr ku kolaudácii stavby s tým, že pred realizáciou stavby je
potrebné zo strany investora uzavrieť so Žilinským samosprávnym krajom
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena v prospech
budúceho vlastníka Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ako
budúceho oprávneného z vecného bremena. Za týmto účelom je potrebné, aby
investor požiadal Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku o uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena tak, aby
stavebnému konaniu mohol preukázať iné právo k pozemku spolu s návrhom výšky
odplaty za zriadenie vecného bremena
 dodržať podmienky, ktoré stanovila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja v
liste č. 41/2016/SC ŽSK zo dňa 10.05.2016.
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13.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, ul. Viliama
Žingoru 30, 036 01 Martin – vyjadrenie č. ORHZ-MT1-590/2016 zo dňa 3.5.2016
K uvedenej výstavbe optickej siete nemá pripomienky.
14.
SPP –Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava – vyjadrenie č.
TD/NS/0190/2016/Šo zo dňa 27.12.2016


V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL, NTL plynovody a prípojky, VTL
plynovod DN 150 OCEĽ, ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
SPP-D, a.s. SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s.. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPPD (www.spp-distribucia.sk ).
 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242
4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 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 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú 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,
 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
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úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie
potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až
150 000,- €, 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 701 03, STN 386410,
TPP 702 01, 702 02,
 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,
 v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
 Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť
vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL
plynovodu“ Povolenie vystaví techník TC Žilina . Ing. Marian Kuchár tel.č.
0905483984
 Uhol križovania optickej siete a plynovodu musí byť 90 stupňov /min.45 stupňov/
15.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Útvar vedúceho
hygienika rezortu - Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01
Žilina- vyjadrenie č. 24639/2016/D402-ÚVHR/66105 zo dňa 21.10.2016



S realizáciou súhlasí
Realizácia stavby, ako aj budúca prevádzka telekomunikačnej siete nebude mať
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

16.
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina – vyjadrenie
č. KPUZA-2016/10534-2/31454/FUR zo dňa 28.4.2016
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona
uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
 Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný
dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných
archeologických nálezov.
 Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov 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.
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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.

17.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - sekcia majetku a infraštruktúry,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava- vyjadrenie č. SEMaI-18-893/2016 zo dňa 4.5.2016


Súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „INS FTTH MT Sučany“, k. ú. Sučany. V
mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia
alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Každú zmenu PD
žiadame zaslať na posúdenie.

18.
OBEC SUČANY, Obecný úrad, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany – vyjadrenie
č. 799/2016-Bd zo dňa 27.4.2016



19.

Súhlasíme s umiestnením líniovej stavby.
Obec Sučany si bude uplatňovať nárok na jednorazovú primeranú odplatu v dôsledku
vzniknutého vecného bremena viaznúceho na dotknutých nehnuteľnostiach v zmysle
zákonač. 351/2011 o elektronických komunikáciách v zmysle neskorších predpisov.
MARTICO, s.r.o, Východná 14,036 01 Martin– vyjadrenie č. 647/2016 zo dňa
6.2.2017

so stavbou súhlasíme za nasledovných podmienok, nakoľko v záujmovom území stavby sa
nachádzajú siete v správe MARTICO, s.r.o.:
 Pred realizáciou zemných výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať o
vytýčenie optických rozvodov a zariadení v teréne. / vyznačenie podzemných
rozvodov v teréne si prevedie objednávateľ- farbou alebo kolíkmi /
 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.
 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/
 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
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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.
Zahájenie stavebných prác na stavbe oznámiť kontaktné osoby : Juraj Kováčik 0908
924432

20.
Okresný úrad Martin - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OCDPK2017/003676-2 zo dňa 15.2.2017
súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
 rešpektovať ustanovenia §18 v zmysle zákona Č135/1961Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva cestný zákon,
 v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste 1II/2132 počas stavebných prác je
potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny
orgán (spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný
autorizovaným stavebným inžinierom),
 v prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste 111/2132 je potrebné
pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o určenie dopravného značenia na
Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 požiadať o vyjadrenie majetkového správcu cesty 111/2132 - Správa ciest ZSK, Závod
Turiec a dodržať nimi stanovené podmienky v plnom rozsahu^
 v prípade akéhokoľvek zásahu do cestného telesa (križovanie inžinierskych sietí),
resp, užívania cesty III/2132 iným než obvyklým spôsobom (umiestňovanie, skladanie
a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste, neslúžiacich na údržbu a
opravu komunikácie) je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť
21.
Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/006971-Ha zo dňa
5.5.2016


Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nie je navrhovaný nový zdroj znečisťovania
ovzdušia, preto k predloženej PD nemáme pripomienky, avšak v priebehu výstavby
môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s
ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie týchto prašných emisií.

22.
Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/006965-OH.Vš zo
dňa 4.5.2016
umiestnenie stavby je možné, pričom pre realizáciu uplatňujeme nasledovné podmienky:
 Odpad vzniknutý pri realizácii stavby (druhy zo skupiny „17“ - stavebné odpady
a odpady z demolácií — Katalógu odpadov) požadujeme okrem využiteľných
zneškodniť umiestnením na povolenú skládku odpadov a toto dokladovať investorom
pri kolaudačnom konaní kópiami dokladov (účtov, vážnych lístkov atď.) zo zariadenia
- skládky, prevzatými od dodávateľa stavby.
 Využiteľný odpad (druhy z podskup. - 17 03 Bitúmenové zmesi; - 17 05 Zemina; príp.
iné) požadujeme prednostne pred zneškodnením skládkovaním využiť, prípadne
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odovzdať na využitie len osobe, firme oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch.
V prípade nakladania s nebezpečným odpadom - 17 03 01 (bitúmenové zmesi
obsahujúce uhorný decht, N) je držiteľ tohto odpadu pred jeho vznikom povinný
požiadať OÚ Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na
nakladanie s týmto NO v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) záíona o odpadoch

23.
Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/7061-Mu zo dňa
2.11.2016
Súhlasíme za nasledovných podmienok:
 Pri realizácii stavby nedôjde k orezávaniu a výrubu drevín.
 V prípade nutného výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami
zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nadväzne na
vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
 Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde
k vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal cez noc ako pasca.
 Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečiť, aby
do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti
drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov.
 V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov
v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia takéhoto živočícha, bude tento z
výkopu Šetrne odobratý a vypustený do prírody. V prípade potreby investor zabezpečí
odbornú asistenciu Správy Národného parku Malá Fatra, Varín resp. Správy
Národného parku Veľká Fatra, Martin (v závislosti od územnej pôsobnosti odbornej
organizácie).
 Ak bude nájdený uhynutý chránený živočích v priestore výkopov, bude táto
skutočnosť bezodkladne nahlásená Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o
životné prostredie a územne príslušným správam národných parkov (S NP Malá Fatra,
Varín a S NP Veľká Fatra, Martin).
 Po ukončení stavby na poškodenom pôdnom kryte budú priebežne a intenzívne
odstraňované invázne druhy rastlín minimálne počas 3 rokov, prípadne aj viac, pokiaľ
to stav ich šírenia bude vyžadovať.
 Výkopové práce je nutné realizovať takým spôsobom, aby nedochádzalo
k neodôvodnene širokému zásahu do krajiny popri uvedenej trase, t. j. zásah líniovej
stavby obmedziť na šírku do 1,5 m.
24.
Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/007114-vod.Ma zo
dňa 25.5.2016
 predmetná stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov bez pripomienok.
 v prípade križovania alebo súbehu s vodným tokom je potrebné vodoprávne povolenie
25.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - Generálne riaditeľstvo, odbor
expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vyjadrenie č. 24643/2017/O420-2 zo dňa
18.9.2017
k umiestneniu stavby nemá námietky, za dodržania nasledovných podmienok:
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Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 365/2017-SŽTS/107 zo
dňa 04.09.2017
Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 296/SOZT/2017 zo dňa
21.08.2017.
Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 14-370/2017/SEE zo dňa
16.08.2017.
Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia vytýčiť a následne dohodnúť
harmonogram prác, vrátane dozoru a kontroly, so správcom vedení SMSÚ Žilina, Ing.
Barčík (0903 907 681).
Po vytýčení vedení v správe OR Žilina musia byť všetky práce v kolíznych miestach
týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkostí, vykonané zvlášť opatrne
(ručne), tak aby nedošlo ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového optického
vedenia s vedeniami OZT a EE dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v
zmysle platných noriem.
Počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v
správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať
vplyvom železničnej prevádzky.
Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení,
ochranu žel. trate.
Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe
ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov
a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov.

26. Oblastné riaditeľstvo Žilina - sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, l.mája
34, 010 01 Žilina- vyjadrenie č. 296/SOZT/2017-V zo dňa 21.8.2017
má nasledovné pripomienky:
 V uvedenom úseku trate sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TK) v správe OR
Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích
zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej
dopravy.
 Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie
podzemných vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT
v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác.
 pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na
tel. č. 0903907681.
 Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych
miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť
opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového
optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialeností od týchto vedení
v zmysle platných noriem.
 Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a
spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
 Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom
pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).
 V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za
toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady
spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením
prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať
zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na
kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu
správcu.

27. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája
34, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. 365/2017-SŽTS/107/2a.l5 zo dňa 4.9.2017




Optická sieť bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate
Košice — Žilina, od km 311,500 po km 312,600 v k. ú. Sučany, mimo pozemok ŽSR,
za miestnou komunikáciou. ŽSR OR Žilina upozorňuje, že v blízkostí záujmového
územia trasy optickej siete sa nachádzajú naše podzemné vedenia. V prílohe
prikladáme vyjadrenie Sekcie OZT (296/SOZT/2017-V) a Sekcie EE v ktorých sú
pripomienky na vytýčenie sietí a ochranu.
Po dodržaní pripomienok, ŽSR OR Žilina, nemá námietky k realizácii optickej siete v
OPD.

28. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom
Bratislava, regionálne pracovisko Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina – vyjadrenie č.
0750/7a.l3/2509 /2017/RPZA zo dňa 18.8.2017


trasa optického vedenia prechádza ochranným pásmom dráhy a križuje železničnú trať
cez pozemok EKN parcela č. 4582/6, v žkm 308,108 a v žkm 307,785.
 Realizáciu predmetnej stavby v obvode dráhy je potrebné v ďalšom stupni riešiť
zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena najneskôr do
vydania stavebného povolenia. K vedeniu trasy v ochrannom pásme dráhy nemá SHM
RP Žilina žiadne pripomienky.
 Správcom pozemku E KN parcela č. 4582/6, zapísanom na LV č. 2999, vo vlastníctve
SR - ŽSR je Oblastné riaditeľstvo Žilina.
29. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom
Bratislava, regionálne pracovisko Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina – vyjadrenie č.
0750/7a.l3/2893 /2017/RPZA zo dňa 29.9.2017


navrhovaná trasa telekomunikačnej prípojky má zasahovať do ochranného pásma trate
Žilina-Košice- Samotná stavba optuického vedenia zasiahne ochranné pásmo dráhy
ŽSR od žkm 311,400 do žkm 312,500. Pozemok parcela CKN č. 4667/1, 4672/1 k. ú.
Sučany zapísané na LV č. 1548 sú vo vlastníctve RS – ŽSR. Krealizáciipredmetnej
stavby nemáme pripomienky.

30. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, GR – Odbor
telekomunikácií,
informatiky a informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava –
vyjadrenie č. 24187/2017/O210-1 zo dňa 14.8.2017
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0210 GR ZSR nemá ku predloženej projektovej dokumentácii pripomienky. V
záujmovej oblasti sa nenachádzajú podzemné vedenia a zariadenia v správe
Železničných telekomunikácií Bratislava

31. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcía
elektrotechniky a energetiky, ul. 1. čsl. brigády 46, 038 61 Vrútky - SEE - technické
oddelenie, ul. Hviezdoslavova, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. l4-370/20l7/SEE-TO/2a.l5
zo dňa 16.8.2017
 v ochrannom pásme dráhy cca v žkm: 311,40 - 312.40 vpravo na trati Košice – Žilina,
sa v blízkosti nachádza podzemné VN káblové vedenie 6kV
Súhlasíme za dodržania nasledovných pripomienok:
 požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby,
konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.
 požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.
 na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV
vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
 požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a - od vonkajšieho
okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej
súčasťou, ak ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.
 pred začatím stavebných prác požadujeme presné vytýčenie tohto podzemného
vedenia
 pri poškodení zariadení a káblových vedení zemnými prácami budú všetky náklady
spojené s ich odstránením vyúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.

III.

Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných
vedení ich správcami a ich náležitú ochranu pred poškodením.

IV.

Križovanie spevnených plôch bude realizované riadeným mikrotunelovaním. Spätná
úprava povrchov po rozkopávkových prácach bude riešená samostatným rozhodnutím.

V.

Pred začatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie cesty, povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom
pásme a určenie dočasného dopravného značenia.
Dodržať ustanovenia § 66 zák. č. 351/2011 (zákon o elektronických komunikáciách).

VI.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky vznesené neboli.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo
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právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 Stavebného
zákona.
Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti
rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v
zastúpení HYDROTEAM contracting s.r.o, Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur, IČO 36 770 485,
podal dňa 13.06.2016 na našom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
telekomunikačnej stavby „INS_FTTH-MT_Sučany“, líniová stavba, (parcely neuvádza sa), v
k. ú. Sučany.
K návrhu bola priložená situácia umiestnenia stavby, projektová dokumentácia, vyjadrenia a
stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.
Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa §36 stavebného zákona začatie
územného konania formou verejnej vyhlášky, vyvesenej na úradnej tabuli obce Sučany dňa
11.8.2016, zvesenej dňa 25.08.2016 a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného
konania a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa
26.8.2016. Nakoľko podanie neobsahovalo potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia,
stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím zo dňa 02.09.2016 a vyzval navrhovateľa doplniť
podanie o potrebné stanoviská. Stavebný úrad v konaní pokračoval po doplnení podania a
oznámením doručeným verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli dňa 09.11.2017 a
zvesenou dňa 16.11.2017 stanovil lehotu na uplatnenie námietok do 7 dní od doručenia
účastníkom konania. Dotknutým orgánom sa oznámenie doručovalo osobytne. V stanovenej
lehote neboli podané žiadne námietky.
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 všeobecným 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.
K stavbe sa vyjadrili: Obec Sučany, SVP š.p., Orange Slovensko a.s., SSE-D Žilina, Energotel
a.s., Sitels.r.o., Turčianska vodárenská spol. a.s., SSC IVaSC Žilina, SC ŽSK TSÚ pre región
Turiec, ŽSK odbor ÚP Žilina, ORH a ZZ Martin, SPP-D Bratislava, MDVaRR SR útvar
vedúceho hygienika, KPÚ Žilina, MO SR, OÚ Martin OSŽP, MV SR Centrum podpory, ŽSR
SR.
Stavba je v súlade s UPN Obce Sučany schváleným VZN č. 02/2005 z 24.8.2005.
Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordinované a zahrnuté
do podmienok územného rozhodnutia.
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 obce Sučany 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.
Správny poplatok bol uhradený v hotovosti do pokladne Obce Sučany v zmysle zák. č.
145/1991 Z.z. pol. 59 písm. a) ods. 1 v celkovej výške 100,- €, dňa 26.08.2016.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v zmysle § 53 a
§54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Sučany, Obecný
úrad, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, odbor
výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č.
162/2015 Z. z.).

Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (líniová stavba a 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) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

1. Obec Sučany – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

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

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

2. Vlastníci pozemkov (neuvázda sa), k.ú. Sučany, dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
3. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky
Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
4. HYDROTEAM conctracting spol. s r.o. Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur ( za Slovak Telekom)
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5.

Nadar s.r.o., Bohúňova ul. č. 14, 811 04 Bratislava - projekcia

Na vedomie dotknutým orgánom:
6. Obec Sučany – starosta obce
7. OÚ Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
8. Energotel a.s., Miletičova 7 821 07 Bratislava
9. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
12. ŽSK, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
13. SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
14. SC ŽSK, TSÚ, Ul. Kollárova 94, 037 72 Martin
15. KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
16. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. SSE - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. SVP, a.s., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
19. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
20. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. Hviezdoslavova,
010 01 Žilina
22. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1. mája 34,
010 01 Žilina
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
24. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie
oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
25. stavebný úrad a/a

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám. S. H. Vajanského1,
036 01 Martin, Ing. K. Malková, č.tel.4204 456, e-mail: malkova@sucany.sk
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