MESTO KROMPACHY
Špeciálny stavebný úrad
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy

Podľa rozdeľovníka
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Vec :
Žiadosť stavebníka: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,
IČO : 00 329 282 o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu: Modernizácia MK
ul. SNP, Krompachy, stavebné objekty SO 01 Miestna komunikácia, SO 02 Chodníky -

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad
pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ust. § 3a ods. 4 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnení (cestný
zákon), § 120 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
(ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. a) ods. 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil
žiadosť o stavebné povolenie a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 až
§ 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a § 8, § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie vydáva toto r o z h o d n u t i e :
Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad
pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 66 stavebného zákona v spojení
s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
povoľuje

Telefón
+421-(0)53-4192211

Internet
www.krompachy.sk

IČO
00 329 282

pre stavebníka:

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,
IČO : 00 329 282,

stavbu:
„Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy“,
stavebné objekty:
SO 01 „Miestna komunikácia“,
SO 02 „Chodníky“
na pozemkoch parc. C KN č. 3077, 3085, 2355/1, 2356/1, 2357 a 3075 v katastrálnom
území Krompachy, podľa projektovej dokumentácie „Modernizácia MK ul. SNP,
Krompachy“ spracovanej spoločnosťou KDS projekt s.r.o., Prešov, zodpovedný projektant:
Ing. Zdeno Krafčik.
Riešenie stavby:
Stavba: „Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy“ je členená na stavebné objekty:
SO 01 „Miestna komunikácia“,
SO 02 „Chodníky“.
Stavebný objekt SO 01 „Miestna komunikácia“ rieši realizáciu obnovy asfaltového krytu
vozovky a doplnenie konštrukcií autobusových zastávok, parkovacích miest aj na okraji
komunikácie, vrátane rekonštrukcie odvodnenia cesty. Zlepší sa bezpečnosť dopravy
doplnením zábradelného zvodidla, zvislého dopravného značenia a obnovením vodorovného
dopravného značenia.
Stavebný objekt SO 02 „Chodníky“ rieši výstavbu nových chodníkov, obnovy asfaltového
krytu chodníkov a doplnenie konštrukcií chodníkov vjazdov a na okraji komunikácie, vrátane
doplnenia osvetlenia priechodov pre chodcov. Stavbou dôjde k zvýšeniu bezpečnosti
a plynulosti dopravy v danej časti mesta. Priestorové vedenie navrhovaných komunikácií
v maximálne možnej miere rešpektuje okolitý terén a výškové osadenie okolitých objektov.
Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá s preložkou existujúcich IS. Stavba je
situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. V riešenom území navrhovanej
stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie ani chránené stromy.
Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, určujú tieto záväzné p o d m i e n k y:
1. Stavba bude zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
„Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy“, vypracovanej spoločnosťou
KDS projekt s.r.o., Prešov, zodpovedný projektant Ing. Zdeno Krafčik, ktorá tvorí
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti schválenému projektu nesmú
byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. Overenú
projektovú dokumentáciu predloží investor pri kolaudácii stavby.
2. Pred začatím zemných prác zabezpečí zhotoviteľ stavby presné vytýčenie polohy
existujúcich podzemných vedení vlastníkmi inžinierskych sietí /ST, VSE, SPP, PVPS
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a pod./ a práce vykoná tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, práce bude koordinovať
so správcami sietí.
3. Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byť vykonané
ručne.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné technické normy.
5. Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
- navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia,
- projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný
charakter.
6. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:
pretože sa jedná prevažne o spevnené plochy, na objekty nie sú kladené zvláštne
požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a na to, aby
realizáciou stavby neboli spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
8. Stavba bude realizovaná: d o d á v a t e ľ s k y .
9. Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom konaní. V lehote do 15 dní od výberu
dodávateľa oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby s doložením
oprávnenia dodávateľa a stavbyvedúceho.
10. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť
začatie stavby tunajšiemu úradu.
11. Stavba bude na viditeľnom mieste označená štítkom s textom: „Stavba povolená“
s označením názvu a sídla investora a osoby zodpovednej za odborné vedenie stavby.
12. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady, týkajúce sa realizovanej
stavby.
13. Stavebník aj dodávateľ sú povinní umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom
vykonania štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 - 104 stavebného zákona.
14. Lehota dokončenia stavby sa určuje do: 31.12.2022.
15. V prípade nedodržania lehoty ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať
pred uplynutím tejto lehoty o jej predĺženie.
16. Pre stavebné konštrukcie a zariadenia budú použité výrobky, ktoré sú podľa osobitných
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, ktoré majú také vlastnosti, aby
po dobu predpokladanej existencie bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku
a úspora energie.
17. Osvedčenia o akosti použitých výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu
v kolaudačnom konaní.
18. Prístup na stavenisko a k stavbe: po ceste II/547 a po miestnych komunikáciách.
19. Objekty zariadenia staveniska a skládky stavebných materiálov: na pozemkoch stavebníka.
20. Stavebník dodrží pri realizácii stavby podmienky Železníc Slovenskej republiky, ktoré
budú vydané v súlade s územným rozhodnutím a do začiatku stavby.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí:
1. ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Spišská Nová Ves:
Záväzné stanovisko č. ORPZ-SN-ODI-2-051 /2019 zo dňa 17.7.2019:
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S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia MK na
ul. SNP v Krompachoch" s určením trvalého zvislého a vodorovného DZ podľa predloženej PD,
súhlasíme a vydávame záväzne stanovisko, po dodržaní podmienok:
1. Trvalé DZ musia byť v reflexnom povrchovom vyhotovení,
2. Trvalé DZ musia veľkosťou a povrchovým vyhotovením vyhovovať STN 01 8020
a farebnému vyhotoveniu v zmysle vyobrazenia dopravného značenia vo vyhláške
č. 9/2009 Z. z.,
3. Trvalé DZ sa musí nachádzať mimo hlavný dopravný priestor komunikácii, t. j. min. 0,5 m
od krajnice cesty (nie os DZ) a mimo teleso chodníka. Spodok DZ musí byť vo výške
min. 2.0 m nad niveletou cesty a pri umiestnení na chodníku min. 2,0m nad niveletou
chodníka,
4. K zadným hraniciam priestoru zastávok požadujeme doplniť DZ II 7a,
5. Zábradlie nebude ukončené vodorovnými prečnievajúcimi konštrukciami, ale kolmo bez
prečnievajúcich častí zábradlia a v zmysle STN 76 101 či. 11.1.2.3.2 požadujeme na
zábradlie pripevniť odrazky,
6. V prípade osvetlenia priechodov pre chodcov musí byť dodržaná minimálna podjazdná
výška, ktorá je pre miestne komunikácie 4,20 m + 0,5 m rezerva,
7. Priechody pre chodcov sa musia realizovať v bezbariérovej úprave,
8. Najneskôr mesiac pred začiatkom realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia MK na ul.
SNP v Krompachoch" požadujeme predloženie PD prenosného DZ počas realizácie prác.
2. OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií:
Záväzné stanovisko č. OU-SN-OCDPK-2019/006590 zo dňa 03.05.2019:
Stavba bude realizovaná v intraviláne katastrálneho územia mesta Krompachy na parcele
KN-C 3077. Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie
spracovanej spoločnosťou KDS projekt s.r.o., Pávia 7, 080 01 Prešov (Ing. Krafčík) v 04/2018
a je tvorená uvedenými stavebnými objektmi SO 01 a SO 02.
1. Pri vydaní povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri samotnej
realizácii stavby budú dodržané ustanovenia cestného zákona, vyhlášky č. 35/1984 Zb.
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platné STN
a TP.
2. Počas realizácie stavby bude bezpečnosť cestnej premávky okrem iného zabezpečená
aj prenosným dopravným značením umiestneným podľa určenia prenosného
dopravného značenia, ktoré na ceste 11/547 po doručenej žiadosti vrátane potrebných
príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia (overená
dopravným inšpektorátom) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, spolu so súhlasným
záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a správcu cesty. Prípadné určenie
prenosného dopravného značenia musí byť vydané do nadobudnutia právoplatnosti
stavebného polenia.
3. V prípade zmien v trvalom dopravnom značení na ceste 11/547 bude toto osadené
podľa určenia trvalého dopravného značenia, ktoré na základe doručenej žiadosti
vrátane potrebných príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia trvalého dopravného
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značenia sa predkladá v dvoch vyhotoveniach (overená dopravným inšpektorátom),
spolu so súhlasným záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a správcu cesty.
Prípadné určenie trvalého dopravného značenia musí byť vydané do vydania
kolaudačného rozhodnutia.
4. Pred začatím stavebných prác, ktorými dôjde k zásahu do telesa cesty II/547 je
potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa predkladá aktuálne
súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty so zvláštnym
užívaní pozemnej komunikácie, spolu s prehľadnou situáciou miesta zvláštneho
užívania v dvoch vyhotoveniach. Zásah do telesa dotknutej cesty môže byť
realizovaný až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní
pozemnej komunikácie.
5. V dôsledku obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie
stavebných prác predovšetkým v súvislosti s úpravou pripojenia MK na cestu II/547 je
potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na
čiastočnú uzávierku cesty II/547 podľa § 7 ods. l cestného zákona a § 10 vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa predkladá aktuálne
súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty s čiastočnou
uzávierkou dotknutej pozemnej komunikácie, spolu s projektom dopravného značenia
v dvoch vyhotoveniach vypracovaným autorizovaným stavebným inžinierom a overeným
dopravným inšpektorátom.
6. V prípade, že zo strany tunajšieho úradu nebolo vydané k úprave pripojenia miestnej
komunikácie na cestu II/547 záväzné stanovisko v rámci územného konania, tunajší
úrad rozhodne o povolení úpravy pripojenia v samostatnom konaní po doručení
samostatnej žiadosti.
7. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor.
Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese cesty
II/547 a aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku
jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
8. Stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky pozemnej komunikácii II/547.
9. Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na ceste II/547 a na
cestnom pozemku.
10. Budúci majetkový správca MK si
nebude
nárokovať náhradu škody od
správcu/vlastníka cesty II/547, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou pri
zabezpečovaní bežnej údržby cesty II/547, napr. v zimnom období (pluhovanie snehu),
prípadne realizácii investičných zámeroch vlastníka cesty II /547.
11. Počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty II/547, prípadné
znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady.
12. Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery
cesty a v okolí cesty II/547. Predmetnou stavbou nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe
cesty II/547.
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13. V prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bola zaslaná tunajšiemu
úradu pre účely tohto vyjadrenia, bude upravená verzia projektovej dokumentácie
(grafická aj textová časť) opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu
s popisom vykonaných zmien.
14. Projektová dokumentácia stavieb bude spĺňať všetky podmienky uvedené v stanovisku
ORPZ - ODI Spišská Nová Ves a správcu cesty SC KSK vydaných k predmetnej stavbe.
15. Termín začatia stavebných prác bude oznámený cestnému správnemu orgánu 7 dní
pred začiatkom stavebných prác na adresu maros.sefcik@minv.sk.
3. OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2019/006544 zo dňa 25.04.2019:
Nemáme k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici SNP v Krompachoch" námietky, za
predpokladu dodržania nasledovných podmienok v etape realizácie výstavby:
1. Výkopové práce spojené s realizáciou predmetnej stavby realizovať čo najšetrnejším
spôsobom a tak, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii širšieho okolia a susediacich
pozemkov.
2. Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch dodržať ustanovenia platnej
STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území
mesta.
3. Stavebný odpad a stavebné materiály neskladovať (ani krátkodobo) v ochrannom
koreňovom priestore stromov ale na spevnených povrchoch.
4. Vykonať úpravy plôch dotknutých predmetnou stavbou a okolia stavby.
4. OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie OU-SN-OSZP-2019/006542-2 zo 6.4.2019:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z .z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia bez
pripomienok.
5. OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie č. OU-SN-OSŽP-2019/006993-2 zo dňa 9.5.2019:
Z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácií k vydaniu stavebného
povoleniu stavby nemáme námietky za dodržania podmienok:
Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhl.
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorú mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 320/2017 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a po vodca povinný dodržiavať
ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorú mení a dopĺňa vyhláška
MŽP SR č. 322/2017 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
1. pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri modernizácií miestnej

komunikácie
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2.
3.
4.
5.
6.

v zmysle § 77 ods. 3 zákona o odpadoch za nakladenie s odpadmi, ktoré vznikli pri
rekonštrukcií, demolácií komunikácií je zodpovedná osoba ktorej bolo resp. bude
vydané stavebné povolenie na predmetnú činnosť, táto osoba má povinnosť podľa § 77
ods. 4 zákona o odpadoch stavebné odpady /kategórie ostatný odpad/ vznikajúce pri
danej činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcií alebo údržbe
komunikácií,
dodržiavať povinnosti držiteľa odpadov ustanovené § 14 zákona o odpadoch,
utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných nádobách
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom,
nebezpečné odpady vzniknuté počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný
odovzdať do zariadenia na tento účel zriadené,
druhotné suroviny odovzdať na zhodnotenie do zariadenia na tento účel zriadená,
stavebník požiada Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor OSŽP o vydanie vyjadrenia
ku kolaudácií stavby, k žiadosti stavebník doloží doklady o zhodnotení resp.
zneškodnení vzniknutých odpadov počas stavebných prác.

6. Košický samosprávny kraj:
Vyjadrenie č. 4631/2019/OSM-18262 z 3.6.209:
Po oboznámení sa s predloženými podkladmi, ako aj stanoviskom správcu dotknutej cesty
a pozemku, KSK ako ich vlastník požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:
1. stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné
náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
2. pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných
predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších
predpisov,
3. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené
vo vyjadrení správcu č. ITU-2019/1628-3536-2 zo dňa 29.04.2019,
4. stavebník zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali
bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
5. pred začatím realizácie stavebných prác si stavebník zabezpečí stanoviská z jednotlivých
inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku v mieste
stavieb môžu nachádzať,
6. na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie
dochádzať k jej znečisteniu, ani k jej poškodeniu, prípadné jej znečistenie odstráni
bezodkladne stavebník na vlastné náklady, prípadné jej poškodenie odstráni stavebník
v spolupráci so správcom cesty na vlastné náklady,
7. počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho
roku, správca vykonáva zimnú údržbu cesty, podmienky realizácie stavby v tomto období
je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
8. stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutého pozemku a cesty
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov
v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase
i v dôsledku neodborne prevedených prác,
9. akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa pozemku
a cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom,
10. pred začatím stavebných prác uzatvorí stavebník so správcom pozemku nájomnú
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zmluvu pre účely zabezpečenia práv k uvedenému pozemku,
11. stavebník sa do 30 dní od ukončenia uvedenej stavby, resp. od nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby písomne obráti na odbor správy majetku Úradu
KSK s návrhom riešenia jej umiestnenia na pozemku KSK z majetkovoprávneho hľadiska.
KSK v súčasnosti pripravuje projekty v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
v programovom období 2014 - 2020, prioritná os l Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
V rámci projektu ID R001 II/547 Hr. okr. KE/KS - Spišské Vlachy pripravuje aj modernizáciu cesty
č. II/547 v Krompachoch. Jednotlivé stavby je z uvedeného dôvodu potrebné vecne a časovo
skoordinovať.
7. Správa ciest KSK:
a) Vyjadrenie č. ITU-2019/1628-3536-2 z 29.4.2019:
1. Stavebnými úpravami miestnej komunikácie rešpektovať ustanovenia zákona
č. 135/1961 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
a STN
736102,736101,736110.
2. Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhľade na cestu.
3. Z dôvodu plynulého napojenia ložnej a obrusnej živičnej vrstvy konštrukcie miestnej
komunikácie na živičnú úpravu cesty II/547 - zarezať živičnú vrstvu a miesto napojenia
medzi miestnou komunikáciou a cestou opatriť spojovacím postrekom pred
pokládkou živičnej vrstvy. Niveletu miestnej komunikácie prispôsobiť výške okraja
vozovky cesty, aby pri premávke motorových vozidiel nedošlo k poškodeniu
pozemnej komunikácie II/547.
4. Napojením miestnej komunikácie na pozemnú komunikáciu II/547 musia byť
zabezpečené výhľadové a šírkové usporiadanie jestvujúcej cesty.
5. K predloženému projektu podmienkam modernizácie a napojenia miestnej
komunikácie na pozemnú komunikáciu II. triedy je potrebné požiadať o súhlasné
stanovisko príslušné OR PZ SR ODI Spišská Nová Ves.
6. Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred
možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
7. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese
a za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.
8. Po ukončení stavebných prác uviesť cestné teleso a okolitý terén do pôvodného stavu,
vrátane cestného príslušenstva.
9. Zhotovíte!' tohto diela, zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa
platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom
cesty. Záručná doba na zrealizované dielo, v mieste dotyku miestnych komunikácii
s jestvujúcou pozemnou komunikáciou II/547 sa stanovuje päť rokov.
10. V prípade poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na
vlastné náklady, na základe PD stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame
predložiť vlastníkovi a správcovi pozemnej komunikácie na posúdenie.
11. Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť
minimálne päť pracovných dní vopred Správe ciest Košického samosprávneho kraja.
(telefonicky č.t.+421 917 626 469X
12. Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán
o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie
použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení
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OR PZ SR ODI Spišská Nová Ves.
13. Stavebník požiada o stanovisko k uvedenej modernizácii miestnej komunikácie aj
vlastníka dotknutého pozemku v k. ú. Krompachy Úrad Košického samosprávneho
kraja Košice.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja nemá námietky k časti projektu:
„Osadenia prenosného dopravného značenia" pre realizáciu uvedenej stavby.
b) Vyjadrenie č. ITU – 2019/1628-5026-5 z 18.6.2019:
Trváme na našom stanovisku zo dňa 29.04.2019 pod číslom : ITU-2019/1628-3536-2.
8. MESTO KROMPACHY:
Záväzné stanovisko č. 14148/2019/MK/Hi z 2.7.2019:
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu "Rekonštrukcia
MK na ulici SNP v Krompachoch" za podmienky splnenia požiadaviek OR PZ,
Okresného
dopravného
inšpektorátu
v Spišskej
Novej
Vsi
v
stanovisku
č. ORPZ-SN-ODI-2-044/2019 zo dňa 20.6.2019.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva:
Vyjadrenie č. HŽP-2450/807/2019-2954/2019 z 9.5.2019:
K predloženej projektovej dokumentácií na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácii na
ulici SNP v Krompachoch", na pozemku p. č. C KN 3077 v k. ú. Krompachy nie sú pripomienky.
10.Orange Slovensko a.s.:
Vyjadrenie č. 1051/2019 z 24.5.2019:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 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 žľabovaním. 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. Upozorňujeme, že:
l/ 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
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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 l m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej
polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma 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:
Optické vedenie spoločnosti Orange sa nachádza cca 0,90 m pod úrovňou terénu.
Pokiaľ zemné práce budú presahovať danú hĺbku požadujeme vytýčenie a určenie presnej
dimenzie.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej
dokumentácie
a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca
platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť
Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke
uveďte číslo vyjadrenia o existencií PTZ.
11. PVPS, a.s.:
Vyjadrenie č. 0-9556/2019 z 9.5.2019:
Na území stavby sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia v správe našej spoločnosti.
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
 Zrážková voda z povrchového odtoku z vozovky a z chodníkov bude odvedená uličnými
vpustami do jestvujúcej jednotnej verejnej kanalizácie. S napojením uličných vpustí na
verejnú kanalizáciu v našej správe súhlasíme. Upozorňujeme, že odvádzanie zrážkovej vody
z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je spoplatňované podľa zákona č. 442/2002
Z. z. a vyhlášky č. 397/2003 Z. z.
 Napojenie kanalizačného potrubia z uličných vpustí do verejnej kanalizácie požadujeme
realizovať za účasti PVPS a.s.. Kontakt: správca kanalizácie.
 Pred začatím stavebných prác požadujeme presné vytýčenie trasy vodovodného a kanalizačného
potrubia, ktoré vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
 Stožiare verejného osvetlenia prechodu pre chodcov a autobusový prístrešok požadujeme
umiestniť mimo pásiem ochrany verejného vodovodu /kanalizácie a to vo vzdialenosti
minimálne 1,5 m (vodorovne) od vodovodu / kanalizácie.
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 Odvodňovacie potrubie DN 600 na ul. Rázusova požadujeme uložiť podľa STN 73 6005,
t. j. vo vzdialenosti minimálne 0,60 m od vodovodného potrubia.
 Výkopy v blízkosti kanalizácie a v pásme ochrany vodovodu (t. j. vo vzdialenosti 1,5m na
každú stranu od vodovodného potrubia) do hĺbky väčšej ako 0,9 m požadujeme vykonávať
ručne.
 Obnažené vodovodné potrubie dovoľujeme znovu zasypať pieskom alebo preosiatou zeminou
až po obhliadke povereným pracovníkom PVPS a.s. a s jeho súhlasom. Kontakt: správca
vodovodu.
 Verejný vodovod je z liatinových rúr, v jeho pásme ochrany nedovoľujeme na hutnenie
používať vibračný valec, aby nedošlo k poruche vodotesnosti potrubia.
Všetky kanalizačné a vodovodné poklopy a hrnce (šachtové, uzáverové, hydrantové a to aj
skryté pod povrchom) požadujeme vyzdvihnúť do nivelety spevnenej plochy. Požadujeme, aby
kanalizačné a vodovodné poklopy, ktoré sa nachádzajú na dopravou zaťažených plochách, boli
prejazdného typu.
12. SPP-distribúcia, a.s.:
Vyjadrenie č. TD/NS/0337/2019/Uh zo 16.5.2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike"): S Ú H L A S Í s vydaním stavebného povolenia na vyšši e
uvedenú stavbu ( b e z jej plyn o fiká cie) 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 sídel SPP-D (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. Marcel Šálka, tel. č. +421 55 242 5509) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby
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 2 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 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
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je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike 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 01, TPP 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
Žiadame dodržať doterajšie krytie plynovodov a prípojok.
13. VSD, a.s.:
Vyjadrenie č. 262246/2019/30.04.2019 z o 7.5.2019:
Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových
podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV), VVN (do110kV) rozvody, ktoré
si môžete lokalizovať na mieste.
Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov. Upozornenie na ochranné pásma
v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.:
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie
spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb
a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie
od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
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2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15m,
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy.
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa
platných STN.
(7) 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
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce
a iné činností, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky,
prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však
dodržať nasledovné podmienky.
1.
Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu:
skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk,
tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s nim, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
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4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť
dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný
zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním
odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: č.t. 055 610 2909, 055 610 2907.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami
8. v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade
s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami,
ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia
elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných
predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej
stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD,
a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody
a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby
a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
K stavbe, podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme z hľadiska záujmov
a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.
14. Slovak Telekom, a.s.:
Vyjadrenie č. 6611911027 z 23.4.2019:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa
bodu. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom ,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@teiekom.sk, +421 53 4493203.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
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dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak 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.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z .z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie
od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. 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/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11 . 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. 12. 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.
13. 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.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK,
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom. a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom. a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia.
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
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vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
15. ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Záväzné stanovisko č. 27988/2019/O230-2 z 29.7.2019:
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemáme námietky k umiestneniu časti
stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú
stavbu za týchto podmienok:
1.
Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky
uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR - OR Košice a Správy
majetku ŽSR, pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby:
- v DSP - riešiť pri styku v záujmovom území prípadnú ochranu podzemných káblových
vedení a IS v správe ŽSR (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás od vytýčenej
polohy).
- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na
prevádzku dráhy.
2.
Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR
navrhovaným na výstavbu (cestou ŽSR, OSM Košice uzatvorí,, Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena....").
3.
Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnúť tak, aby stavba odolávala
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
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4.
Po vydaní územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebného
povolenia, je potrebné projekt predmetnej stavby s územným rozhodnutím, kópiou tohoto
stanoviska a ďalšími dokladmi (vyjadrenia správcov IS, uzavretie nájomného vzťahu
k pozemku) predložiť na ŽSR - OR Košice, Sekciu železničných tratí a stavieb, so žiadosťou
o vydanie súhrnného stanoviska ŽSR k dokumentácii pre stavebné povolenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania, vyjadrenia a stanoviská dotknutých
orgánov štátnej správy: Nie sú záporné ani protichodné, boli skoordinované a sú zapracované
v podmienkach rozhodnutia.
Železnice Slovenskej republiky vydali záväzné stanovisko k územnému konaniu,
týkajúce sa aj stavebného konania, preto bolo zapracované do tohto stavebného povolenia.
Železnice Slovenskej republiky sa nevyjadrili v zákonom stanovenej lehote k stavebnému
konaniu. Stavebník požiadal Železnice Slovenskej republiky o stanovisko. Na základe
územného rozhodnutia bolo však prihliadnuté v podmienkach k stanovisku Železníc
Slovenskej republiky, ktoré bude vydané do začiatku výstavby.
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Stavebník MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, požiadal
dňa 24.7.2019 o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu: „Modernizácia MK ul. SNP,
Krompachy,
stavebné
objekty
SO
01
„Miestna
komunikácia“
a SO 02 „Chodníky“ na pozemkoch parc. C KN č. 3077, 3085, 2355/1, 2356/1, 2357 a 3075
v katastrálnom území Krompachy, podľa projektovej dokumentácie „Modernizácia MK ul.
SNP, Krompachy“ spracovanej spoločnosťou KDS projekt s.r.o., Prešov, zodpovedný
projektant: Ing. Zdeno Krafčik.
Na stavbu bolo vydané Obcou Kluknava, stavebným úradom, územné rozhodnutie
o umiestnení stavby č. 865/RUS/2019 zo dňa 29.7.2019.
Mesto Krompachy, špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 30.7.2019 verejnou vyhláškou začatie
stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 21.8.2019 vykonal
k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Špeciálny
stavebný úrad preskúmal žiadosť a priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 62
a § 64 stavebného zákona, § 8, § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu konania
neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. V stanovenej lehote si účastníci
konania neuplatnili námietky. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov
inžinierskych sietí boli skoordinované a sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Preto
bolo v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodnuté tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
17

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Krompachy, Špeciálny
stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244
a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania:
1. verejnou vyhláškou
2. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
3. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor majetkový, Nám. Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
5. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
6. Železnice Slovenskej republiky, a.s., Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. KDS projekt s.r.o., Námestie mieru č.1, 080 01 Prešov
Na vedomie:
8. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves
9. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
12. PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
13. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
14. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Antik Telecom a.s, Čardského 10, 040 01 Košice
16. netiQ s.r.o., Olšavka 40, 053 61 Spišské Vlachy
17. Kromsat s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
19. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
20. Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
21. Termokomplex s.r.o., Hlavná 42, 053 42 Krompachy
22. Mesto Krompachy, špeciálny stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy – tu
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MESTO KROMPACHY
Špeciálny stavebný úrad
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

___________________________________________________________________________
Vec:
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia
podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou
Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa
ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien
a doplnení (cestný zákon), § 120 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. a) ods. 3 zákona NR SR č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, v súlade s ust. § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
občanom, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že
dňa 3.9.2019 bolo navrhovateľovi: Mesto Krompachy, so sídlom Námestie slobody 1,
053 42 Krompachy, vydané stavebné povolenie č. 16063/2019/SP-R/Hi pre stavbu:
„Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy,
stavebné objekty:
SO 01 „Miestna komunikácia“,
SO 02 „Chodníky“
na pozemkoch parc. C KN č. 3077, 3085, 2355/1, 2356/1, 2357 a 3075 v katastrálnom
území Krompachy.
Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je stavebné povolenie
3.9.2019.

č. 16063/2019/SP-R/Hi zo dňa

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
V Krompachoch, dňa 4.9.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyvesené dňa: 4.9.2019
Sňaté dňa: 19.9.2019
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie:
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