
Reg. č ís lo : 315/2012-4220-3100

DODATOK č. 1 

k

ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB 

uzavretej dňa 29. 02. 2012 pod reg. č. 91/2012-4220-3100

podľa Výzvy 

NA ROK 2012 

uzavretá medzi 

M inisterstvom  hospodárstva Slovenskej repub liky

a

Mestom Fiľakovo



Článok I. 

Zmluvné strany

1.1 Názov: Ministerstvo hospodárstva SR

Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava

IČO: 686 832

Zastúpené: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva 

(ďalej len „MH SR“)

1.2 Názov: Mesto Fiľakovo

Sídlo: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

IČO: 00 31 6,0 75

Zastúpené: Jaromír Kaličiak, primátor Mesta Fiľakovo 

Bankové

spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 13653342/5200

(ďalej len „Mesto Fiľakovo“)

1.3 MH SR a Mesto Fiľakovo uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 1 k Zmluve o 

poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy na 

rok 2012 uzatvorenej dňa 29. 02. 2012 pod reg. č. 91/2012-4220-3100 (ďalej len 

„Zmluva“ ).

Článok II.

ZMENY ZMLUVY

2.1 Zmluvné strany sa na základe článku. IX. ods. 9.1 Zmluvy dohodli na prijatí niektorých 

zmien a doplnení Zmluvy, a to tak, ako to vyplýva z tohto článku II.

2.2 V texte Zmluvy v článku IV. bod 4.2 sa tabuľka mení a dopĺňa nasledovne:

„4.2 Špecifikácia účelu použitia dotácie:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy
na rok 2012 medzi MH SR a Mestom Fiľakovo
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Názov SO* Výška dotácie 
podľa Zmluvy reg. 
č. 91/2012-4200- 

3100 v Eur s DPH

**Cena s DPH 
v Eur 

stanovená na 
základe 

verejného 
obstarávania 

a v zmysle 
ZoD

Rozdiel, ktorý mesto 
Fiľakovo vráti na 

depozitný účet MH 
SR

SO 01 „Prístupová komunikácia k 
spoločnosti DOMETIC SLOVAKIA, 
s.r.o.”

67 200,- 30 312,01 
(zaokrúhlenie 

na 30 312,-

36 888,-

Projekt „Prístupová komunikácia k 
spoločnosti DOMETIC SLOVAKIA,
_  „  _ jjs.r.o

4 800,- 4 700,- 100,-

Spolu 72 000,- 35 012,- 36 988,-

* SO/IS -  stavebný objekt/inžinierske siete/prevádzkový súbor

** Cena za stavebné objekty bola upravená po verejnom obstarávaní podľa Zmluvy o dielo 

č. 18/2012 zo dňa 08. 08. 2012. Cena za projekt bola upravená po verejnom obstarávaní 

podľa Zmluvy na vyhotovenie výkonov inžiniersko -  projektových činností podľa § 536 a nasl. 

Obchod, zákonníka zo dňa 10. 04. 2012. Rozdiel vo výške 36 988,- Eur (slovom: 

tridsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiatosemeur) mesto Fiľakovo vráti na depozitný účet MH SR 

č. 7000061593/8180 vedený v Štátnej pokladnici do 10 dní od účinnosti tohto Dodatku č. 1. 

Avízo o vrátení časti dotácie zašle mesto Fiľakovo na adresu MH SR v deň odvedenia vratký 

dotácie.“

2.3 Bod 9.4 článku IX. Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

„9.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí:

Príloha č. 1 k Zmluve - Záväzné podmienky používania poskytnutých finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2012.

Príloha č. 2 k Zmluve - Stavebné povolenie číslo FĽ-SP-097/2012 zo dňa 24. 08. 

2012. “

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien naďalej v platnosti a účinnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy
na rok 2012 medzi MH SR a Mestom Fiľakovo
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Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých MH SR obdrží tri 

(3) rovnopisy a Mesto Fiľakovo dva (2) rovnopisy.

3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.

3.3 Zmluvné strany po prečítaní textu tohto Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu 

porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho 

pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

2 4  - 10-  2012
V Bratislave d ň a ........... i  x.'.....................2012 Vo Fiľakove d ň a .................................... 2012

Za MH SR: Za Mesto Fiľakovo:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy
na rok 2012 medzi MH SR a Mestom Fiľakovo
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 1:

Príloha č. 2 

k Zmluve

Stavebné povolenie č. FĽ-SP-097/2012 zo dňa 24. 08. 2012 vydané Mestským úradom
vo Fiľakove

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy
na rok 2012 medzi MH SR a Mestom Fiľakovo
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+Mesto Fiľakovo •/  ;0:Ľ 
Mestsky úrad vo Fiľakove ... .....................................

Radničná 25,986 01 Fiľakovo " ar" ^  ^  ,

íslo: FĽ-SP-097/2012 Fiľakovo 24. 08. 20H

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebník: M e s to  F iľak o v o  (IČO: 00316075) 
so sídlom: Mestský úrad vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

podal dňa 29.05.2012 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom na tunajšom 
úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Prístupová komunikácia k spoločnosti 
Dometic Slovakia, s.r.o.“ na pozemkoch pare. č.: KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) a 2248/2 (=KN-E 
1415), kat. územie: Fiľakovo^

V zmysle stanoviska Obce Radzovce vydaného dňa 24.05.2012 pod číslom RD-SP-015/2012 
sa na predmetnú stavbu nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia - § 39a ods. (3) písm. a) ad) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
noviel a neskorších predpisov.

Účastníkmi stavebného konania sú:
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo -  stavebník
- Dometic Slovakia, s.r.o., Tehelná 8, 986 01 Fiľakovo -  vlastník susd. nehn. areál fmfíy
- Ľuba Mokošová, Rúbanisko 11/23,984 03 I,učenec- zodpovedný projektant
- Ivan Stieranka - RANKER, M.R.Štefánika 406, 984 01 Lučenec -  vlastník sused. nehn. p.č. 3688/1
- Tomáš Tóth, Parková 4, 986 01 Fiľakovo -vlastník sused. nehn. p.č. 3693 a 3694
- Miroslav Kováčik, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo -  spóluvlast. sused. nehn. p.č. 3690/4
- Andrea SzabÓová, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo -  spóluvlast. sused. nehn. p.č. 3690/4
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica -3688/4
- Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- ZÓNA, s.r.o., Šávoľská cesta 324/3, 986 01 Fiľakovo -  ochranné pásmo vlečky
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor hospodárskej stratégie ä riadenia majetku,

Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Vajanského 857, 984 01 Lučenec

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom, ako príslušný 
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. (4) zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súlade s § 2 písm. a) zakona č. 
416/2001 Z. z. o prechode a pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce a vyššie územne celky 
a súčasne ako príslušný stavebný úrad podľa § 13 ods. (5) a § 27 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov a v 
zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení, prerokovalo žiadosť o stavebné 
povolenie podľa § 62 stavebného zákona a v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodlo 
takto:

Stavba: „ P r ís tu p o v á  k o m u n ik á c ia  k  spo ločnosti D o m etic  S lovak ia , s .r .o .“
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na pozemkoch pare. č.: KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) a 2248/2 (=KN-E 1415), kat. územie: 
Fiľakovo, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. ž.

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočňovaná na pozemkoch na pozemkoch pare. č.: KN-C 3788/1 (~KN-E 2331) 
a 2248/2 (=KN-E 1415), kat. územie: Fiľakovo.
2. Povoľovaná časť stavby bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej 01/2012 
zodpovedným projektantom stavby -  Ľuba Mokošová -  odborne spôsobilý technik vo výstavbe (č. 
os. SKSI č. T I-299/2002) a overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. 
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Údaje o stavbe:

Jedná sa o povolenie prístupovej komunikácie -  chodníka k spoločnosti „Dometic Slovakia, 
s.r.o.". na Mlynskej ulici;; a zároveň o povolenie obnovy krytu miestnej komunikácie -  ccsty na 
Tehelnej ulici.

Prístupová komunikácia - chodník, bude zabezpečovať bezpečný prístup k spoločnosti 
„DOMETIC SLOVAKIA ,s.r.o.", ktorá vytvára nové pracovné miesta v regióne, Navrhované 
riešenie nebude mať vplyv na existujúci stav štátnej cesty, nezaťažuje a nezvyšuje strednú intenzitu 
premávky v danej lokalite. Stavba sa bude nachádzať v meste Fiľakovo , vedľa štátnej cesty 11/571 
Fiľakovo -  Šíd po pravej strane smerom od Fiľakova do obce Šíd. Návrh prístupovej komunikácie 
zohľadňuje existujúce vjazdy na priľahlé pozemky s nehnuteľnosťami. Prístupová komunikácia je 
riešená iba na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka - Mesta Fiľakovo.
Konštrukcia na komunikácii bude nasledovná:

- zámková betónová dlažba: hr.: 60 mm
- pieskové lôžko hr.: 40 mm 
-kamenivo drvené fr,: 0-32 mm hr.: 150 mm
- upravený terén

Celková hrúbka konštrukcií komunikácie pre peších bude 250 mm, dilatačné špáry budú vyplnené 
kamenivom drveným. Prístupová komunikácia bude od existujúcej miestnej komunikácie ohraničená 
betónovým obrubníkom cestným /100 x 26 x 15 cm/. DÍžka chodníka bude 233,485 m a o celkovej 
ploche 368,485 m2.

Obnova krytu miestnej komunikácie na Tehelnej ul. bude pozostávať z frézovania jestvujúcej 
vrstvy hr.: 50 mm, opravy výtlkov a následnej obnovy aplikovaním nových technologických vrstiev 
pozostávajúcich:

- regeneračný postrek z Asfaltonu ARP 30 A
- betón asfaltový, strednozmý AC 11/ABS/ hr.: 50 mm 

Plocha krytu určenej na obnovenie bude 650,00 m2.

4. Pri uskutočňovaní stavby a odstraňovaní 2 stavieb je  nutné dodržať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhl. č. 374/90 Zb. a dbať o ochranu zdravia osôb 
na stavenisku,
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona, ktorá upravuje 
všeobccno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
6. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
7. Stavba bude dokončená najneskoršie do: 30.10.2012.
8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom určeným vo výberovom konaní. Stavebník je povinný 
podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 
dní po skončení výberového konania.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. (2) písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby 
príslušnému stavebnému úradu.
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10. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou 
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. .
11. V zmysle § 66 ods. (3) písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu-vhodným 
spôsobom.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania 
štátneho stavebného dohľadu.
13. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného

14. Rozpočet stavby bude: 67.202*88 €.
15. Pred začatím výkopových prác na stavbe prizvať na presné vytýčenie inžinierskych sietí 
správcov všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v predmetnej lokalite, podmienky dané pri 
vytyčovaní v plnej miere rešpektovať.
16. Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci stanovené vo vyjadrení č. 
ŽP-2012/000990 zo dňa 15.05.2012 /podmienky sú uvedené pod bodmi a) až c/, vyjadrenia: č. ŽP- 
2012/00988 zo dňa 21.05.2012 /podmienky sú uvedené pod bodmi d) až g)/ ä vyjadrenia . ŽP- 
2012/00989 zo dňa 04.07.2012 /podmienky sú uvedené pod bodmi h) až.)/:

a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je  potrebné zabezpečiť povoľovacím 
konaním na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

b) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich 
právnych predpisov.

c) V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný 
chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa 
svojich možností ojej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany zlepšeniu stavu 
životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

d) Prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov vznikajúcich počas výstavby. Tie odpady, 
ktoré nie je možné zhodnotiť je  potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávnenou 
organizáciou.

e) S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby nakladať v súlade s § 18 ods. l a ods. 2, § 19 ods. 1 
a § 40c zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo 
vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného 
odpadu do doby nevyhnutnej na ich následné zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenou 
organizáciou.

í) Prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby sa stáva stavebným 
odpadom a je potrebné ju  odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení, ktoré má 
nä uvedenú činnosť právoplatný súhlas. V prípade, že sa nejedná o kontaminovanú odpadovú 
zeminu je možné ju  využiť aj na inej stavbe avšak na základe právoplatného povolenia 
príslušného stavebného úradu, kde v konaní je tunajší úrad dotknutým orgánom štátnej 

. správy.
g) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor stavebnému úradu predloží doklad o 

spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby od 
prevádzkovateľa, ktorý je  oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia 
na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov a doklad o spôsobe zhodnotenia resp. 
zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby od prevádzkovateľa, ktorý je 
oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. 
zneškodňovanie odpadov.

h) Počas spracovaní ďalšieho stupňa PD a pri realizácii a prevádzke stavby rešpektovať vodný 
zákon a súvisiace platné právne predpisy a STN.

i) Pri uskutočňovaní a užívaní stavby udržiavať dopravné a stavebné stroje a mechanizmy v 
náležitom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 
39 vodného zákona, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo 
podzemných vôd a neohrozila sa ich kvalita.
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j) Na uskutočnenie navrhovanej stavby je potrebný súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) 
vodného zákona, ktorý je  príslušný vydať na základe žiadosti stavebníka tunajší orgán štátnej 
vodnej správy.

k) Všetky zariadenia na verejnom vodovode (hydranty, uzávery...) ale aj na ostatných verejných 
podzemných rozvodoch vedených v riešenom území osadiť do nivelety týchto plôch,

17, Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina vydaného dňa 05.06.2012 
pod číslom P29902012050346:

a) V blízkosti predmetnej lokality Fiľakovo, ul. Mlynská, pare. č. 3788/1 a v jej bezprostrednej 
blízkosti sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN/NN, podperné body, trafostanice 
v majetku a správe SSE-D, a.s.

b) Z dôvodu možného nesúladu mapových podkladov so skutočnosťou zakresľovanie trás 
dotknutých vedení do dodaných mapových podkladov nevykonávajú. V prípade záujmu o 
zakreslenie trás dotknutých vedení do mapových podkladov SSE-D, a.s., je možné si túto 
službu za úhradu objednať. Relevantné informácie k tejto službe poskytnú Zákaznícke 
Služby, tel.č. 0850 166 007.

c) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju  vytýčiť.

d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky 
vytýči určený pracovník SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (p.Papp, tel. č. 
047/5766740.)

e) Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/2004 
Z.z. a príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu 
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE, a.s z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

g) 7. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať manipulačný priestor min. 1 meter 
od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 
našich zariadení SSE-D a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadenia stavebníka.

h) Upozorňuje sa, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
i) Platnosť tohto vyjadrenia je  obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia (do 

04.06.2013).
18. Dodržať podmienky Slovák Telecomu a.s. Bratislava stanovené vo vyjadrení č. 55959 12 
Lučenec zo dňa 21.05.2012:

a) Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných 
(vrátane rádiových) zariadení.

b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Pri 
rádiových trasách je  potrebné dodržať ustanovenie § 68 zákona č. 610/2003 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu.

c) V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
d) Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležíte zdôvodnenej potrebe pri 

ich vytyčovaní. Vyzýva sa, aby si poverený zástupca navrhovateľa dostavil (podľa 
stránkových dní na www.t-com.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do jeho podkladov 
Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží predmetné vyjadrenie, splnomocnenie na 
zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).

e) 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 
povinností zodpovedá projektant.

f) Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
, zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
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: • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu,
• preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemne práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boh na jeho ochranu 
stanovené, . .........
• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30 
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli 
odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a.s. 
nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST, a;S.),
• v prípade požiadavky napojenia lokality, resp objektu, ňa VSST (verejná sieť ŠT) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.t-com.sk).
• v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú 
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácií je  potrebné podať osobitne. 
(www.t-com.sk), -
• podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré sa požaduje objednať na tel. č. 
0903540126 - Takáč Vladimír,
• v prípade, že počas výstavby j e potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov j e toto možné 
vykonať len so súhlasom správcu siete.

g) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
Navrhovateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je  porušením povinností podľa 
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie 
polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej 
objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

i) Toto vyjadrenie platí len v rozsahu ST a.s. overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác 
vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

j) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť (po 19.11.2012), je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa 
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia- rádiové 
trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na 
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení, 

k) Upozornenie:
- V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné žó strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia 
(Zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovák Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 
Bratislava.

19. Dodržať podmienky SPP -  Distribúcie a.s. Bratislava stanovené vo vyjadrení č. 
3100/DPPRzv/2012 zo dňa 08.06.2012:
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- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma ( ďalej len „OP" a „BP" ) jestvujúcich 
plynárenských zariadení a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ (§ 56 a § 57 Zákona 
NR SR č. 656/2004 Z. z.).

— Realizácia musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších 
dodatkov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami STN 38 6415, TPP 702 01, TPP 
702 51.

- Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i 
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 
73 6005 a STN 73 3050.

-- Z dôvodu údržby a opráv plynovodu musí byť počas prác plynovod prístupný.
- Vstup na predmetný pozemok bude pracovníkom SPP - distribúcia, a. s. Bratislava umožnený 

v zmysle Zákona 656/2004 Z. z..
- Pred zahájením zemných prác je žiadateľ povinný zabezpečiť cestou príslušných 

prevádzkovateľov - správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. 

bezplatne vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodniu 
a dĺžku 100 m.

- O vytýčenie plynárenských zariadení v teréne je  možné požiadať na základe písomnej 
objednávky na adrese:
• SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, LC Zvolen, p. Pfefíerová Ivana č. tel. 048/6265742 

pracovisko: Banská Bystrica, ul. Havranské 1, 974 01 Banská Bystrica.
• e-mailová adresa: ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk

v  Činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby na 
základe písomného oznámenia, ktoré je nevyhnutné doručiť v dostatočnom časovom 
predstihu min. 7 dní pred ich zahájením .poverenému pracovníkovi a iba so súhlasom 
prevádzkovateľa distribučnej siete a pod dohľadom povereného pracovníka SPP - distribúcia, 
a.s. p., oddelenia prevádzky ZV,LC„ technik oddelenia prevádzky ZV.LC - p. Slivka 
Ľubomír č.tel. 048/626 5147"
Písomné oznámenie požadujeme doručiť na adresu: SPP - distribúcia a.s. , p. p. Slivka 
Ľubomír č.tel. 048/626 5147 -  technik oddelenia prevádzky ZVI C ul. Lieskovská cesta 
1418/5, 960 01 Zvolen

- Ďalej tak,
• aby pri realizácii navrhovanej stavby nevznikla možnosť poškodenia plynárenských 

zariadení, ohrozenie ich bezpečnej prevádzky, ako aj vzájomnému ovplyvňovaniu a 
prípadnému poškodeniu

• aby zemné práce do vzdialenosti 2 m obojstranne od PZ boli vykonávané výhradne ručne.
• aby krytie jestvujúcich PZ spĺňalo ustanovenia príslušných STN 73 6005:1986 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
• aby počas zemných prác a pri obnažení PZ typu „STL plynovod a prípojky" s 

príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola zabezpečená prítomnosť 
zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. p., 
oddelenia prevádzky ZV,LC„ technik oddelenia prevádzky ZV.LC - p. Slivka Ľubomír 
č.tel. 048/626 5147" za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského 
zariadenia a zdokumentovania zistených skutočností do stavebného denníka,

• že v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do 
úrovne novej nivelety.

- K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné 
písomné stanovisko zástupcu SPP - distribúcia, a.s. k vykonaným prácam

- Toto vyjadrenie nenahrádza podmienky pripojenia budúceho OPZ na plynovodnú distribučnú 
sieť v správe SPP - distribúcia, a.s. v zmysle Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z..

- Vyjadrenie stráca platnosť, ak sa realizácia nezačne do 08.06.2014.
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20. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené V záväznom 
stanovisku č. BB-12/1043-2/3502/BRE zo dňa 08.06.2012: . . .

a) Podľa § 40, ods. 2 a 3 zákona 49/2002 Zb. z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. z. v znení zákona
. 229/1997 Zb. z. v prípade nájdenia archeologického nálezu je  osoba zodpovedná za

vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi Krajského 
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný 
urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, 
najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 
najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým 
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 
najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

b) Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať odborný 
pracovník - archeológ Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

c) Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto stanoviska je nutné odsúhlasiť KPÚ BB.
21. Dodržať tie podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Banská 
Bystrica, správy povodia horného Ipľa vydaného dňa 04.07.2012 pod číslom CS 1406/2012/CZ 
8577/2012-03022: ;- - v

- K zahájeniu a k ukončeniu prác na hore uvedenej stavbe pri brehovej čiare upraveného 
W V T  Belina v intraviláne mesta Fiľakovo, ktorý je  v správe SVP š.p. OZ Banská Bystrica, 
SPH1 Lučenec prizvať zástupcu SPIII Lučenec (p. 0903 601 845 p. Végh resp. Ing. Hronec 
0910 890 660).

- Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať musia byť v bezchybnom 
technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

- Počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle 
platných právnych predpisov.

- V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie uvedenej 
stavby (skládky materiálu a iné) je  potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s SVP š.p. OZ Banská 
Bystrica.

22. Dodržať podmienky Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská 
Bystrica -  Závodu 02 Lučenec stanovené vo vyjadrení č. 1265/2012 zo dňa 19.06.2012:

a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod DN 125 LT v správe StVPS, a.s..
b) Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z. z. „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách".
c) Všetky poklopy a uzávery na vodovodnom potrubí osadiť do nivelety navrhovaných 

komunikácii a chodníkov.
d) Nad vodovodným potrubím a v šírké ich ochranných pásiem t.j. 1,5 m od okrajov potrubí na 

obe strany nepoužívať ťažké mechanizmy a nevytvárať skládky materiálu a zeminy.
c) Stavebník stavby, pred zahájením stavebných prác, požiada StVPS, a.s. o presné 

vytýčenie vodovodov, ako aj riešenie stretu záujmov priamo v teréne . Kontaktná osoba p. 
Jány mob. 0908 96 934.

23. Dodržať tie podmienky Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. -  závodu Lučenec 
stanovené vo vyjadrení č. BBRSC/645/2012 zo dňa 29.05.2012:

a) Plne rešpektovať technické riešenie v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych 
komunikácií a v plnej miere zachovať doterajšie odtokové pomery povrchových Vôd z cesty 
11/571 Fiľakovo - Abovce.

b) Miesto napojenia miestnej komunikácie na cestu 11/571, ktorá je  vo vlastníctve VUC musí 
byť plynulé, so strojným zapílením styčných hrán so zaliatím trvalopružnou zálievkou tak,
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aby nedochádzalo k zatekaniu vody v mieste spoja. Napojenie nesmie výškovo presahovať 
úroveň vozovky.

c) Výstavbou chodníka nesmie dôjsť k zmene terajšieho šírkového usporiadania cesty 11/571. 
Ryhu medzi obrubníkmi a vozovkou zaliať trvalopružnou zálievkou tak, aby nemohlo dôjsť 
k zatekaniu vody a k následnému poškodeniu vozovky. Okraj vozovky bude strojne zapílený 
rezačkou asfaltu. DÍžka chodníka bude 233,485 m.

d) Realizáciou nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť premávky na nej. 
Výkopová zemina a stavebný materiál nesmú byť ukladané na telese cesty.

e) Pri znečistení cesty, ktoré spôsobí, alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je  žiadateľ 
povinný znečistenie bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

f) Minimalizovať poškodenie okolitých plôch /najmä zelene/ stavebnou činnosťou. Stavebník 
zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nám, ako správcovi cesty v dôsledku realizácie 
stavby.

g) Po ukončení stavby je povinnosťou stavebníka upraviť terén do pôvodného stavu.
h) Na telese cesty sa smú vytvárať skládky materiálu len v prípadoch, keď nie je možné skládku 

vytvoriť na mieste mimo telesa cesty.
i) O vyjadrenie ku skutkovému stavu uloženia inžinierskych sietí vo vzťahu k správe a údržbe 

cesty je potrebné požiadať príslušného prevádzkovateľ inžinierskych sietí, ktorý jednotlivé 
trasy vedení, prípadne nachádzajúce sa v danom území, vytýči.

j) Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, 
ktorým je v danom prípade pre uvedenú stavbu Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v Lučenci (bolo vydané dňa 12.07.2012 pod č. 4/2012/01489).

k) O povolenie činnosti na cestnom pozemku, prípadné povolenie uzávierky cesty a určenie 
dočasného dopravného značenia počas prác v cestnom telese je  investor povinný požiadať 
v dostatočnom predstihu pred začatím prác cestný správny orgán - OÚ CD a PK Lučenec.

1) V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty, telefón +421918543303.

m) Za bezpečnosť cestnej premávky v úseku narušenom výstavbou a za prípadné havárie z titulu 
prác vykonaných na ceste a v jej blízkosti, zodpovedá žiadateľ v plnom rozsahu až do 
prevzatia prác vykonaných.

n) Žiadateľ je povinný po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania pác priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli na ceste a z dôvodu vykonaných stavebných 
úprav vjazdu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

o) Pracovisko musí byť až do ukončenia prác označené príslušnými dopravnými značkami 
v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona NR SR č. 8/2008 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
v platnom znení.

p) Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy, bezpečnostné a hygienické predpisy.

q) Investor stavby uzatvorí pred vydaním stavebného povolenia nájomnú zmluvu s BBRSC, 
a.s. v zmysle § 663 Občianskeho zákonníka na nehnuteľnosti v správe BBRSC, a.s., ako 
doklad oprávňujúci realizovať predmetnú stavu v zmysle § 58 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení.

r) Žiadosť o spracovanie nájomnej zmluvy, predloženej BBRSC, a.s., pracovisko Lučenec, 
bude obsahovať v prílohe podklady k nehnuteľnosti /katastrálna mapa, LV, parcelné číslo 
cesty, zabratá výmera cestného telesa, situácia z PD v zmysle pokynu č. 09-11-2004 ÚBBSK, 
OD, zo dňa 9.11.2004.

s) Pred odovzdaním ukončeného diela odstrániť všetky nežiadúce pozostatky stavebnej činnosti, 
zabezpečiť terénne úpravy a zatrávnenie okolitých plôch s poškodeným vegetačným krytom.
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t) Požadujeme plne rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o.pozemných 
komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy, vyhlášku 
č. 35/1984 Zb., ktorou s vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

u) BBRSC ä.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si ;s ohľadom na jej ochranu 
vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

24. Dodržať podmienky Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci 
stanovené vo vyjadrení č. 4/2012/01489 zo dňa 12.07.2012: . :

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty 11/571 Fiľakovo -  Hajnáčka,
> stavebné povolenie na uvažovanú Stavbu realizovanú pozdĺž cesty IÍ/571 vydá príslušný 

stavebný úrad, t.j. Mesto Fiľakovo,
- realizáciou navrhovanej stavby nesmie byť ohrozená uvedená pozemná komunikácia a 

bezpečnosť premávky na nej,
- plne rešpektovať uvedenú cestu v j ej šíŕkovom usporiadam a smerovom vedení,
- v úseku, kde bude realizovaná výstavba chodníka je  nutné zabezpečiť odvedenie 

povrchových vôd z telesa cesty výstavbou uličných vpustí so zaústením do verejnej 
kanalizácie, resp. mimo telesa cesty,

- počas prác v prípade znečistenia vozovky cesty, ktoré môže spôsobiť závadu v zjazdnosti je 
potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu,
pred začatím prác na výstavbe chodníka je  investor stavby povinný požiadať obvodný úrad 
dopravy o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty IÍ/571, ako i povolenie na 
obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na ceste počas realizácie 
prác.

25. Dodržať podmienku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci -  okresného 
dopravného inšpektorátu stanovené vo vyjadrení č. ORPZ-LC-ODI-149-19/2012 zo dňa 16.03.2012:

a) Dočasné dopravné značenie realizovať firmou, ktorá má v Uvedenej oblasti dostatočné 
odborné a praktické skúsenosti.

26. Dodržať podmienky Úradu pre reguláciu železničnej dopravy -  Sekcie špeciálneho stavebného 
úradu - pracoviska Košice (ÚRZD) stanovené vo vyjadrení č. 3981/2012/S4-Y-Kk zo dňa 
25.06.2012:

- Stavebník, Mesto Fiľakovo, je  povinný stavbu umiestnenú v ochrannom pásme železničnej 
dráhy uskutočniť tak, ako je  uvedené v projekte, ktorý v apríli 2012 vyhotovila p. Ľuba 
Mokošová. Je tiež povinný výstavbu predmetnej stavby koordinovať so stavbou s názvom 
Optická sieť zemná v prístupovej komunikácii, ktorej stavebníkom j é spoločnosť Filleck, 
s.r.o., Fiľakovo.

- Stavebník je povinný pred stavebným konaním disponovať tiež súhlasom prevádzkovateľov 
železničnej dráhy (Železnice SR a spoločnosť Zóna, s.r.o., Fiľakovo) podľa § 6 zák. č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov (zákon o dráhach) na uskutočnenie stavby v ochrannom pásme dráhy.

- Pred začatím prác je  stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých dráhových 
podzemných vedení a zariadení na stavenisku a vytýčené vedenia a zariadenia chrániť tak, 
ako vlastníci (správcovia) určia v protokoloch z vytýčenia.

- Stavebník je povinný stavbu umiestnenú v ochrannom pásme dráhy realizovať s opatrnosťou 
primeranou dráhovej prevádzke. Je tiež povinný udržiavať na pracovisku poriadok 
a priebežne uskutočňovať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na 
stavenisku.

-  Zmeny stavby (zmeny technického riešenia, zmeny v situovaní a pod. v ochrannom pásme 
dráhy oproti overenej PD) môže stavebník uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom 
prevádzkovateľov železničnej dráhy a ÚRZD.

- Po dokončení prác je  stavebník povinný upraviť terén v ochrannom pásme dráhy do 
projektom určeného stavu. Stavbu je povinný užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná 
stavba dráhy a doprava na dráhe.
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- Tento súhlas platí dva roky odo dňa jeho vydania. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote 
stavebník začne stavbu v ochrannom pásme železničnej dráhy uskutočňovať.

27. Dodržať podmienky Železníc SR Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy 
vyplývajúce zo stanoviska č. 13111/2012/0420-16 zo dňa 24.08.2012:

a) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 1035/2012-SŽTS zo dňa
14.8.2012 - sú uvedené v bode č. 28 podmienok tohto povolenia.

b) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej 
prevádzky.

c) Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a 
nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

d) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu 
železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a 
manipulačný priestor.

e) Upozorňuje sa, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, 
spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

f) ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke 
spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo 
strany ŽSR z dôvodu j ej nepriaznivých vplyvov,

g) Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov.

28. Dodržať podmienky Železníc SR -  Oblastného riaditeľstva Zvolen vyplývajúce z vyjadrenia č. 
1035/2012-SŽTS zo dňa 14.08.2012:

a) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 
dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

b) Na prechod cez vlečkovú koľaj je potrebné požiadať o súhlas majiteľa vlečky.
c) Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
d) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na 

realizáciu stavby.
e) Stavba bola prejednaná so správcami železničných inžinierskych sietí - ŽSR OR Košice,

Sekcia ŽTS, Sekcia OZT a Sekcia EE. V blízkosti stavby sa inžinierske siete v správe ŽSR 
nenachádzajú..

29. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona 
číslo 71/1967Zb.)
30. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť.
31. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému 
úradu chybu na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť 
značné škody.
32. Stavebník je  podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami 
nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
33. Po skončení stavebných prác je  stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných 
pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to 
nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných 
predpisov o náhrade škody.
34. Stavebník je  povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania 
štátneho stavebného dohľadu.
35. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného 
rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. Investor je povinný pred 
užívaním stavby požiadať stavebný úrad o začatie kolaudačného konania.
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36. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie 
stavebných prác príslušnému stavebnému úradu.
37. Stavebník zodpovedá za to, že na Stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú täké vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia ä životného prostredia, 
bezpečnosť pn užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri 
stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je  potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní
38. Námietky účastníkov konania neboli v stavebnom konaní podané.

Odôvodnenie
Stavebník: Mesto Fiľakovo, So sídlom: Mestský úrad vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 

Fiľakovo podal dňa 29.05.2012 v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom na 
tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Prístupová komunikácia 
k spoločnosti Dometic Slovakia, s.r.o.“ na pozemkoch pare. č.: KN-C 3788/1 (=KN-E 2331) 
a 2248/2 (=KN-E 1415), kat. územie: Fiľakovo. Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté.

V zmysle stanoviska Obce Radzovce vydaného dňa 24.05.2012 pod číslom RD-SP-015/2012 
sa na predmetnú stavbu nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia - § 39a ods. (3) písm. a) a d) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
noviel a neskorších predpisov.

Stavebný úrad listom zo dňa 29.05.2012 pod číslom FĽ-SP-097/2012 oznámil začatie 
stavebného konania formou verejnej vyhlášky (jedná sa o líniovú stavbu) a listom zo dňa 07.06.2012 
pod číslom FĽ-SP-097/2012 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a súčasne na deň 28.06.2012 nariadil v predmetnej veci ústne pojednávanie 
spojené s miestnym šetrením. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že 
prípadné námietky môžu podať najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliada.-Do 
termínu ústneho poejdnávania neboli podané žiadne námietky proti povoleniu stavby. Neúčasť 
pozvaných bez ospravedlnenia sa berie ako súhlas s povoľovanou stavbou bez pripomienok.

Na ústnom pojednávaní uskutočnenom dňa 28.06.2012 stavebník nevedel predložiť všetky 
doklady nevyhnutné pre spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby a preto stavebný úrad dňa
29.06.2012 stavebné konanie prerušil a súčasne vyzval stavebníka na predloženie chýbajúcich 
dokladov.

Chýbajúce doklady boli doplňované postupne. Stavebné povolenie je  vydané dňom doručenia 
posledného dokladu -  stanoviska Železníc SR Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru 
expertízy.

Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, predložených dokladov zistil, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v oddiel 3. II. časti stavebného zákona, 
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., príslušné technické normy.

Pre územie, v ktorom sa predmetná stavba nachádza je schválený Územný plán mesta 
Fiľakovo. Stavba je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.

Ku konaniu sa vyjadrili: ZÓNA, s.r.o. Fiľakovo, Slovenský vodohospodársky podnik š.'p., 
Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., - závod Lučenec, Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod 02, Lučenec, Stredoslovenská energetika -  
Distribúcia, ä.š. Žilina, SPP -  Distribúcia, a.s. Bratislava* Slovák Telekom, a.s., Krajský pamiatkový 
úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Obvodný 
úrad životného prostredia v Lučenci (úseky OPaK, SVS, OH), Obvodný úrad v Lučenci, odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v 
Lučenci, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát Lučenec, Železnice
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SR - Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Železnice SR -  Generálne riaditeľstvo Bratislava, Úrad pre 
reguláciu železničnej dopravy Košice. Ich stanoviská boli skoordinované a prípadné podmienky sú 
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník -  Mesto Fiľakovo je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 
znení jeho neskorších zmien a doplnkov oslobodený od uhradenia správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. (1) a ods. (2) zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 
podáva na Mesto Fiľakovo, Mestský úrad vo Fiľakove. Toto rozhodnutie je  preskúmateľné súdom až 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) a § 69 ods. (2) 
stavebného zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo. 
Posledný deň tejto lehoty j e dňom doručenia.

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

Počas vyvesenia rozhodnutia neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Príloha pre stavebníka:
- projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní 

Doručí sa:
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo -  stavebník
- Dometic Slovakia, s.r.o., Tehelná 8, 986 01 Fiľakovo -  vlastník susd. nehn. areál firmy
- Ľuba Mokošová, Rúbanisko 11/23, 984 03 Lučenec- zodpovedný projektant
ŕ Ivan Stieranka - RANKER, M.R.Štefánika 406, 984 01 Lučenec -  vlastník sused. nehn. p.č. 368.8/1
- Tomáš Tóth, Parková 4, 986 01 Fiľakovo -  vlastník sused. nehn. p.č. 3693 a 3694
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- Miroslav Kováčik, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo -  spoluvlast. sused. nehn. p.č. 3690/4
- Andrea Szabóová, Mlynská 4, 986 01 Fiľakovo -  spoluvlast. sused. nehn. p.č. 3690/4
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica-3688/4 .
- Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- ZÓNA, s.r.o., Šávoľská cesta 324/3, 986 01 Fiľakovo -  ochranné pásmo vlečky
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
-  Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor hospodárskej stratégie a riadenia-majetku,

Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Vajanského 857, 984 01 Lučenec

Na vedomie:
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod 02, Komenského 4,

984 53 Lučenec
- Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ÓZ Povodie horného Ipľa, Fiľakovšká 45,

984 01 Lučenec
- SPP -  Distribúcia, a.s. Bratislava, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
- Slovák Telekom, a.s., CSI - Juh -  Ing. Petrus (Lučenec), Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
- Obvodný úrad životného prostredia (úseky OPaK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Nám. Republiky 26, 984 01 Lučenec
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, 984 01 Lučenec
- Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom, regionálne pracovisko, M. R. Štefánika 295/2,

960 02 Zvolen -  (p. Farbiaková)
-  Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia železničných tratí a stavieb, M. R. Štefánika 295/2,

960 02 Zvolen -  (p. Nováková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (p. Dudáková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (Ing. Šeíranková)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,

Stredisko miestnej správy a údržby KT, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen (Bc. Dvorský)
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Sekcia energetiky a elektrotechniky, M. R. Štefánika 295/2,

960 02 Zvolen (p. Žabkovä)
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štefánikova 60, 040 01 Košice

v
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