
Mesto Fiľakovo
Mestský úrad vo Fiľakove

H  Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Číslo: FĽ-SP-086/2017 Fiľakovo 03.08.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: FILLECK, s.r.o. (IČO: 36 022 926) 
so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo

podal dňa 03.02.2017 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Ladislavom Fehérom, na tunajšom 
stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Optická sieť Fiľakovo, 
Verejná Telekomunikačná sieť v katastri mesta Fiľakovo“, na pozemkoch pare. č.: líniová stavba, 
katastrálne územie: Fiľakovo.
Účastníkmi územného konania sú:
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo -  navrhovateľ
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo -  vlastník pozemkov

v

- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
- SBD Fiľakovo, Kalinčiakova 8, 986 01 Fiľakovo
- Filbyt, s. r. o., L mája 11, 986 01 Fiľakovo
- Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) ako aj 
dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 14.03.2017.

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho noviel a 
neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil 
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z. povoľuje umiestnenie líniovej stavby

„Optická sieť Fiľakovo, Verejná Telekomunikačná sieť 
v katastri mesta Fiľakovo“

na pozemkoch pare. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovo tak, ako je to zakreslené v 
situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
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Pre umiestnenie a následnú realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavbu umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej 02/2017 zodpovedným projektantom Ing. 
Ladislavom Staregom (č. op.: 1907*A*2-3) a schválenej v tomto konaní.
2. Stručná charakteristika územia a stavby:

Predložený projekt rieši stavbu slaboprúdového optického rozvodu v meste Fiľakovo. Optický 
rozvod je navrhnutý za účelom rozšírenia už existujúceho rozvodu a za účelom zlepšenia dostupnosti 
verejných telekomunikačných služieb. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové 
súbory :
SO-01 Zemné práce a HDPE rúry
SO-01.1 Križovanie ciest
SO-01.2 Križovanie vodných tokov
PS-01 Optický kábel

Trasa navrhovaného optického rozvodu je vedená tak, aby boli dodržané podmienky pre križovanie 
a súbeh komunikačných vedení s ostatnými vedeniami podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia a podľa STN 33 4050 Predpisy pre podzemné komunikačné vedenia. Pre 
križovanie cestných telies a železničných tratí sú zohľadňované požiadavky a predpisy správcov týchto 
sietí. Výstavba optickej siete FILLECK, s. r .o. je uvažovaná v 4 etapách, ale projektová dokumentácia 
stavbu rieši ako celok. Ďalšie rozšírenie optickej siete FILLECK, s. r. o. bude riešené osobitným 
projektom.

Vykonávanie zemných prác a HDPE rúr podľa SO-01 Zemné práce a HDPE rúry pozostáva z 
nasledujúcich krokov :
- výkop ryhy vo voľnom teréne, rozkopanie spevnených plôch a chodníkov a podvŕtanie komunikácií 

pre uloženie HDPE rúr
uloženie HDPE rúr do výkopu

- pospájanie HDPE rúr 
záverečné práce na HDPE rúrach
po uložení HDPE rúr bude prevedená skladba ryhy

- uvedenie povrchu rýh do pôvodného stavu
Hĺbka uloženia ochranných trubiek vo voľnom teréne v intraviláne je min. 700 mm, pozdĺžne 

v chodníkoch je to min. 400 mm a v extraviláne vo voľnom teréne hĺbka uloženia je 1200 mm.
HDPE rúry budú uložené v lôžku z preosiatej zeminy a pred mechanickým poškodením budú chránené 
zákrytovou doskou a výstražnou fóliou.

Križovanie ciest a chodníkov sa vykoná technológiou mikrotunelovania. Pri križovaní sa použije PE 
chránička priemeru 110/7,1 mm, do ktorej sa zatiahnu HDPE rúry a následne optický kábel. Konce PE 
chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. Križovanie ciest a železničných tratí mikrotunelovaním sa 
vykoná v hĺbke min 1200 mm a chodníkov v min. hĺbke 800 mm. Pri spoločnom križovaní cesty 
a chodníkov bude hĺbka spoločná najvyššia, t. j. 1200 mm.

Popis trasy: Výstavba bude prebiehať v štyroch etapách.
1. etapa

Ulica Číslo
Vajanského 2 4 6
L mája 1 3 5 7
L mája 2 4
L mája 9
L mája 13
L mája 15 17 19 21
Štúrova 2 4 6 8 10

Strana 2 z 21 územného rozhodnutia č. FĽ-SP-086/2017 vydaného Mestom Fiľakovo dňa 03.08.2017



Štúrova
Nám.

12 14 16 18

slobody
Nám.

2 4 6 8

slobody
Nám.

10 12 14 16

slobody 18 20 22 24
Školská 2
Školská 4 6 8
Školská 10 12
Mocsáryho 2 4
Mocsáryho 6 8 10
Mocsáryho 12 14
Biskupická 18 20

Trasa vedie prevažne v zeleni výkopom, popod chodníky pretláčaním, popod miestne komunikácie 
mikrotunelovaním. V nevyhnutne nutnej miere bude prechádzať spevnenými plochami výkopom. Po 
ukončení výkopových prác a po uložení optických chráničiek, káblov a spojok, bude ryha zasypaná 
a povrch uvedený do pôvodného stavu.

2. etapa
Táto etapa bude nasledovať po prvej etape a na optický rozvod bude napájaná v dvoch miestach a to 
križovaním Biskupickej ulice pri Biskupickej 1 a Biskupickej 15.
Trasa druhej etapy výstavby optickej siete firmy FILLECK, s.r.o. pokrýva tieto bloky :

Ulica Číslo
Hollého 1 3 5 7
Biskupická 1
Biskupická 3
Biskupická 5
Biskupická 7 9 11 13
Sládkovičova 2 4 6
Sládkovičova 1
Sládkovičova 3
Sládkovičova 5
Sládkovičova 7 9 11 13
Záhradnícka 3 5 7 9
Záhradnícka 11 13 15
Parková 1 3
Parková 5 7
Parková 9 11 13
Parková 15 17 19 21
Parková 2 4 6 8
Parková 12 14 16 18

Trasa vedie prevažne v zeleni výkopom, popod chodníky pretláčaním, popod miestne komunikácie 
mikrotunelovaním. V nevyhnutne nutnej miere bude prechádzať spevnenými plochami výkopom. Po 
ukončení výkopových prác a po uložení optických chráničiek, káblov a spojok, bude ryha zasypaná 
a povrch uvedený do pôvodného stavu.
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3. etapa
Táto etapa bude nasledovať po druhej etape a na optický rozvod bude napájaná v jednom mieste a to 
pokračovaním po ul. 1. mája.
Trasa tretej etapy výstavby optickej siete firmy FILLECK, s.r.o. pokrýva tieto bloky :

Ulica Číslo
Daxnerova 17 19 21
Farská lúka 30 32 34
Farská lúka 36 38 40
Farská lúka 42 44 46 48
Farská lúka 50 52 54 56
Farská lúka 58 60 62 64
Farská lúka 66 68 70 72
Farská lúka 76 78 80 82
Farská lúka 73 75 77

74
84 86

Trasa vedie prevažne v zeleni výkopom, popod chodníky pretláčaním, popod miestne komunikácie 
mikrotunelovaním. V nevyhnutne nutnej miere bude prechádzať spevnenými plochami výkopom. Po 
ukončení výkopových prác a po uložení optických chráničiek, káblov a spojok, bude ryha zasypaná 
a povrch uvedený do pôvodného stavu.

4. etapa
Trasa štvrtej etapy výstavby optickej siete firmy FILLECK, s.r.o., je vedená v uliciach mesta v častiach 
s individuálnou bytovou výstavbou. Zámerom firmy FILLECK, s.r.o. je priviesť kvalitný optický signál 
aj do tejto časti mesta.
Výstavba bude prebiehať v uliciach, ktoré sú v mnohých častiach celoplošne pokryté asfaltom teda 
výstavba bude veľmi náročná. Trasa podľa možností bude prebiehať v zeleni výkopom, popod chodníky 
pretláčaním, popod miestne komunikácie mikrotunelovaním. V nevyhnutne nutnej miere bude 
prechádzať spevnenými plochami výkopom. Po ukončení výkopových prác apo  uložení optických 
chráničiek, káblov a spojok, bude ryha zasypaná a povrch uvedený do pôvodného stavu.
Výstavbou budú dotknuté tieto ulice :
Janka Kráľa, Tolstého, Odborárska, Timravy, Moyzesova, Kalinčiakova, Daxnerova, SNP, Továrenská, 
Puškinova, Švermova, Jilemnického, Baštová, Podhradská, Lučenská, Tulipánová, Kvetná, Ružová, 
Družstevná, Fialková, Ul. ČSĽA, Kukučínova, Ul. 29. augusta, Ul. L mája, Mládežnícka, Biskupická, 
Obrancov mieru, Hurbanova, Sládkovičova, Železničná, J. Bottu, Rázusova, Trhová, Malá, Radničná.

Trasa optického kábla podľa predloženého projektu bude križovať nasledovné vodné toky a kanály: 
Križovanie kanála na Daxnerovej ulici (VI)
Križovanie sa vykoná uložením oceľovej pozinkovanej rúry priemeru 114 mm vedľa existujúcej trúbky 
iného vlastníka, do ktorej bude zatiahnutá ochranná trubka HDPE 40/3,5 mm vyústením zo zemného 
výkopu, vedením popri mostnom telesa zaústením do zeme na druhej strane kanála.
Križovanie kanála pri Farskej lúke 42 (V2)
Križovanie sa vykoná jednou z týchto metód:

Zasunutím oceľovej chráničky do otvoru v zákrytovej doske kanála z výkopu a zasunutím druhého 
konca oceľovej chráničky do výkopu na druhej strane kanála a vsunutím ochrannej trubky HDPE do 
tejto chráničky.

- Križovanie kanála mikrotunelovaním v hĺbke min. 60 cm pod dnom koryta kanála. HDPE ochranná 
trubka 40/3,5 mm bude vtiahnutá do ochrannej rúry PVC 110/7,1 mm.

Strana 4 z 21 územného rozhodnutia č. FĽ-SP-086/2017 vydaného Mestom Fiľakovo dňa 03.08.2017



Križovanie kanála pri Farskej lúke 48, 64, 40 a Stará kolónia (V3, V4, V5, V6)
Križovania kanála budú mikrotunelovaním v hĺbke min. 60 cm pod dnom koryta kanála. HDPE 
ochranná trubka 40/3,5 mm bude vtiahnutá do ochrannej rúry PVC 110/7,1 mm.
Križovanie kanála na ulici Biskupickej pri križovatke s ulicou Tajovského
Križovanie sa vykoná uložením oceľovej pozinkovanej rúry priemeru 114 mm vedľa existujúcej trúbky 
iného vlastníka, do ktorej bude zatiahnutá ochranná trubka HDPE 40/3,5 mm vyústením zo zemného 
výkopu, vedením popri mostnom telesa zaústením do zeme na druhej strane kanála.
Križovanie kanála na ulici Biskupickej za kruhovým objazdom
Križovanie kanála bude mikrotunelovaním a bude spojené s križovaním cestného telesa. HDPE 
ochranná trubka 40/3,5 mm bude vtiahnutá do ochrannej rúry PVC 110/7,1 mm.
Križovanie kanála na ul. Biskupickej za križovatkou s ul. Kálayho -  2x po oboch stranách cesty 
Križovanie sa vykoná uložením oceľovej pozinkovanej rúry priemeru 114 mm vedľa existujúcej trúbky 
iného vlastníka, do ktorej bude zatiahnutá ochranná trubka HDPE 40/3,5 mm vyústením zo zemného 
výkopu, vedením popri mostnom telesa zaústením do zeme na druhej strane kanála.
Križovanie kanála na ulici Gorkého a na ulici Jánošíkovej
Križovania kanála budú mikrotunelovaním v hĺbke min. 60 cm pod dnom koryta kanála. HDPE 
ochranná trubka 40/3,5 mm bude vtiahnutá do ochrannej rúry PVC 110/7,1 mm.
Križovanie kanála a súbeh s ním na ulici 1. mája
Križovanie kanála bude mikrotunelovaním v hĺbke min. 60 cm pod dnom koryta kanála. HDPE 
ochranná trubka 40/3,5 mm bude vtiahnutá do ochrannej rúry PVC 110/7,1 mm, obdobne ako pri 
Farskej lúke 42.
Súbeh bude výkopom s hĺbkou 70 cm a s uložením ochrannej trubky 40/3,5 mm do výkopu. Terén bude 
uvedený do pôvodného stavu.

Pri križovaní vodných tokov sa bude postupovať podľa podmienok ich správcu. Práce na križovaní 
vodných tokov budú vykonávané za technického dozoru ich správcu. Trasa bude geodeticky zameraná 
a zapracovaná do definitívnej káblovej dokumentácie.

Výstavba optického kábla podľa PS-01 Optický Kábel pozostáva z nasledujúcich činností:
- zafúknutie optického kábla do HDPE ochranných trubiek 

montáž optických spojok
ukončenie optického kábla v optickom rozvádzači pripojovaných objektov

- merania na optickom kábli
Súbeh a križovanie s inými inžinierskymi sieťami budú podrobne riešené v realizačnom projekte 

v súlade s STN 73 6005 a STN 33 4050.

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec -  odboru starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. 
OU-LC-OSZP-2015/005719-1 zo dňa 26.05.2016 /podmienky sú uvedené v bode a) až d)/, vo vyjadrení 
č. OU-LC-OSZP-2016/005728-1 zo dňa 10.06.2016 /podmienky sú uvedené pod bodmi e) až m)/ a vo 
vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/010041-1 zo dňa 19.10.2016 /podmienky sú uvedené pod bodmi n) až 
t/:

a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny ešte pred vydaním územného rozhodnutia.

b) Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa 
v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky 
druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov 
Európskeho spoločenstva.

c) Zabrániť šíreniu inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. V prípade výskytu invazívnych druhov zabezpečiť ich odstránenie.
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d) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich 
právnych predpisov.

e) Prehodnotiť projektantom uvádzané množstvo bituménových zmesí, nakoľko vzhľadom na 
rozsah stavby je množstvo podhodnotené.

f) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie 
stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné 
zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na 
legálnom zariadení oprávnenej organizácie.

g) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach 
vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou 
fyzických osôb.

h) Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je 
zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu 
alebo demoláciu komunikácií a zároveň si plní povinnosti pôvodcu odpadu. S odpadmi 
vznikajúcimi počas stavby je pôvodca povinný nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 
ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo 
vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

i) Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre odpady, ktoré vzniknú počas 
realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.

j) Stavebné odpady pochádzajúce z rezania a frézovania asfaltových a živičných zmesí spevnených 
plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ 
je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. 
prostredníctvom mobilného zariadenia.

k) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú 
predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je 
stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na 
legálnom zariadení.

l) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 
zákona o odpadoch.

m) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
• doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby 

od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

• materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu 
osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu".

n) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 100/2005 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné 
právne predpisy a normy.

o) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo 
k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

p) Vzhľadom na to, že realizáciou navrhovanej stavby dôjde ku križovaniu optických sietí
s vodnými tokmi, stavebník je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, Okresný 
úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm.
a) vodného zákona k uskutočneniu stavby. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu je potrebné 
priložiť projektovú dokumentáciu a vyjadrenie správcu vodných tokov. ,j

q) V prípade, že počas realizácie navrhovanej stavby bude potrebné uskutočniť výrub porastov 
v koryte a na pobrežných pozemkoch dotknutých vodných tokov, stavebník je povinný požiadať 
príslušný orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné 
prostredie o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie
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tohto povolenia je potrebné priložiť súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, 
vyjadrenie správcu dotknutých vodných tokov a vlastníkov dotknutých pobrežných pozemkov.
V zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia 
brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od 
brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary -  pri ochrannej hrádzi 
vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

r) Pri križovaní a súbehu navrhovanej stavby optického vedenia s verejným vodovodom a verejnou 
kanalizáciou, ale aj s ostatnými podzemnými vedeniami rešpektovať STN 73 6005 -  
„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ako aj oprávnené požiadavky 
vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ostatných podzemných 
vedení.

s) Križovanie a súbeh navrhovanej stavby optického vedenia so závlahovým alebo odvodňovacím 
potrubím (melioračnými zariadeniami) realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 -  
„Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. Rešpektovať 
oprávnené požiadavky vlastníka a prevádzkovateľa melioračných zariadení.

t) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy 
udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť 
potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo 
dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia 
s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

4. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom 
stanovisku č. KPUBB-2016/12746-2/45674/BRE zo dňa 30.06.2016:

a) Na úsekoch predmetnej líniovej stavby, na uliciach Podhradská, Baštová, Hlavná (na tejto ulici 
na trase nachádzajúcej sa v ochrannom pásme NKP), Trhová, Rázusova a na prípojkách 
k bytovým domom Holého 1214/1, 1214/3, 1214/5, 1214/7 a Sládkovičova 1288/2, 1288/4, 
1288/6 v katastrálnom území Fiľakovo vykonať archeologický výskum.

b) Podľa § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania 
stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

c) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný 
prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

5. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v rozhodnutí č. KPUBB- 
2016/12746-4/62691/BRE zo dňa 16.08.2016.
6. Dodržať podmienku súhlasu Mesta Fiľakovo vydaného dňa 11.07.2016 pod číslom Dl/2016/00991- 
002:

- Stavebník je povinný pri umiestnení a zhotovení stavby postupovať tak, aby nespôsobil na 
dotknutých mestských pozemkoch škodu vlastníkovi ani tretích osôb, a ak sa jej nebude dať 
vyhnúť, aby ju  obmedzil na najmenšiu možnú mieru a túto je povinný poškodenému v plnom 
rozsahu nahradiť.

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Fiľakovo vydaného dňa 25.05.2016 pod číslom MsÚ- 
D 1/2016/00978-2:

a) Realizácia stavby vyžaduje vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty v prípade rozkopávky 
resp. pretláčania miestnych komunikácií a chodníkov. Rozkopávku verejného priestranstva 
a verejnej zelene povoľuje tunajší správny orgán povolením užívania verejného priestranstva na 
stavebné účely.

b) Pred podaním uvedených žiadostí žiadame fyzické (kolíkmi prípadne farbené) vytýčenie trasy 
optického vedenia na verejnom priestranstve.

c) Vytýčená trasa optickej siete musí byť odsúhlasená povereným zamestnancom Mestského úradu 
vo Fiľakove pre konečné určenie trasovania optickej siete.
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8. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia dopravy a cestnej 
infraštruktúry vydaného dňa 15.12.2016 pod číslom 09170/2016/ODDDCI-2 43324/2016:

- Navrhovaná trasa križuje cesty 11/571, III/2673, III/2674 a je  v súbehu ciest 11/571, III/2674 
a III/2673, čím sú dotknuté chránené záujmy BBSK.

- Požaduje sa v celom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky, ktoré stanovila Banskobystrická 
regionálna správa ciest, a. s., v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/002359/2016; 
BBRSC/03367/2016 zo dňa 07.07.2016.

- BBSK ako vlastník dotknutých ciest II. a III. triedy, si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje 
právo určené podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

9. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica 
vydaného dňa 07.07.2016 pod číslom BBRSC/002359/2016 a BBRSC/03367/2016:

a) Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od 
Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V prílohe 
žiadosti o povolenie zvláštneho užívania cesty bude Zmluva uzavretá medzi BBSK 
a stavebníkom alebo súhlasné vyjadrenie správcu cesty III. tr., ak bude zmluva v štádiu 
podpisovania.

b) Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať 
v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch §18 ods.3. cestného zákona.

c) Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v extraviláne obcí viesť mimo ochranného pásma 
ciest. V intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty. V žiadnom prípade káble nemôžu byť 
umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty. V mimoriadnych zásahom do telesa cesty 
rozkopaním požadujeme konečnú úpravu vykonať na celú šírku jazdného pruhu cesty.

d) Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú:
- tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ, j
- obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach, I
- neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách 

týchto vedení,
- brániť modernizačným úpravám cesty.

e) Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové 
usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom 
min. 3 m za teleso cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 
s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií 
vlastník telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať 
vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie 
telekomunikačného vedenia.

f) Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie 
pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ 
a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
vydáva cestný správny orgán -  Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii.

g) Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 -  do 31.10. príslušného roka pod 
ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. Stavebník počas 
výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, 
ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov 
a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky v dotknutom úseku.

h) Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez 
zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať 
cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenia vjazdu podľa § 3b cestného zákona.
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i) V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, 
nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

j) Trasu podľa možnosti viesť mimo násypových cestných svahov a min. 2 m za pätu cestného 
násypu.

k) Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os 
vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou 
vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo 
cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia 
hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu), Križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude 
označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty.

l) V úsekoch, kde trasa vedená v chodníkoch, alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov 
nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop 
zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách 
na dynamický modul deformácie Evd = min. 40 MN/m2 (meraný dynamickou doskou).

m) Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od 
vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších 
hrán.

n) Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, 
zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.

o) Po vytýčení trasy v dotyku s cestami III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie 
trasy zástupcu BBRSC, a. s. Ing. árch. Annu Václavíkovú č. t. 0905 988 380.

p) Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu 
trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a. s. Banská 
Bystrica.

q) V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne 
užívanie cesty, a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.

r) Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením 
určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ -  ODI v Lučenci.

s) Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a 
geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované 
podklady na CD- nosiči.

Technické podmienky realizácie:
Križovanie cesty pretláčaním

- križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os 
vozovky,

- popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,70 m 
pod dnom priekopy,

- chránička musí byť vyvedená do montážnych jám,
bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2
m od okraja vonkajších hrán cestného telesa,
montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy.
Vykop montážnych jám a ryhy

- výkopy za cestným svahom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase 
v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne,

- vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. 
i.) a nesmie spôsobovať j ej znečistenie,

- po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu a zatrávniť,
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- V prípade neúspechu pretlaku z dôvodu geologických pomerov, túto skutočnosť ihneď oznámiť 
správcovi ciest BBRSC, a. s technickému pracovníkovi - Ing. árch. Anna Václavíková (č. t. 0905 
988380), pre určenie technických podmienok rozkopávky vozovky.

Všeobecné podmienky a doprava
stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 
a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,

- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,

začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@rscbb.sk ) nahlásené min. 5 dní 
vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a. s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi - 
Ing. árch. Anna Václavíková, č. t. 0905 988380), i

- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične 
preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a. s. 
Banská Bystrica,

- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov, pri porušení vozovky 
60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom 
BBRSC

- 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,

- pri realizácií stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č .135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon). i
práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného 
správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií.
BBRSC a. s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu 
vyhradzuje právo podmienky k realizácií stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo 
zmeniť.

10. Dodržať podmienky písomného vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len
BBSK) predloženého na ústnom pojednávaní dňa 11.04.2017: j

- Po vydaní územného rozhodnutia stavby predložiť vlastníkovi dotknutých ciest II. a III. Triedy 
dokumentáciu pre realizáciu stavby.

- Po realizácii stavby zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov vo
vlastníctve BBSK v lehote najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia stavby. i

- V rámci miestneho zisťovania obhliadka úsekov križovaných ciest.
11. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný 
inšpektorát, oddelenie výkonu služby v stanovisku č. ORPZ-LC-ODI-37-005/2017 zo dňa 12.01.2017:

a) V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového vedenia 
(výkopové práce) dôjde k obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách, resp. 
chodníkoch, žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej 
premávky formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite.

b) O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší 
dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.

c) Počas stavby rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.
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d) Týmto si Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci 
vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, ak si to vyžiada 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

12. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad stanovené v záväznom stanovisku č. 
21178/2016/C343-SŽDD/52461 zo dňa 16.08.2016:

a) Predmetná stavba bude zrealizovaná v súlade s dokumentáciou spracovanou Ing. Ladislav 
Starega, Hrubečská 19, Kostoľany nad Hornádom, v mesiaci 05/2016, overenou MDVRR SR. 
Každá zmena stavby oproti overenej dokumentácii, týkajúca sa OPD, ako aj akýkoľvek zásah do 
stavby, zariadení a vedení dráhy (ŽSR) musia byť vopred prejednané s prevádzkovateľom dráhy 
a následne odsúhlasené s MDVRR SR. Súčasne je stavebník povinný plne rešpektovať 
podmienky ŽSR-GR, O 420 Bratislava dané v liste č. j.: 22201/2016/0420-2 zo dňa 20.07.2016.

b) Pred začatím zemných prác je stavebník povinný v mieste navrhovanej trasy optického 
telekomunikačného kábla zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení (spolu s vytýčením 
dráhových vedení) a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí 
v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to aby vytýčené vedenia neboli počas 
prác poškodené.

c) Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná prevádzka dráhy, jej zariadení 
a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

d) Predmetná stavba musí byť zaistená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
e) Stavebník je povinný po dokončení stavby upraviť terén v ochrannom pásme dráhy do 

pôvodného, resp. projektom určeného stavu.
f) Stavebník je povinný stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy 

a prevádzka na dráhe. Vlastník a prevádzkovateľ dráhy nie je zodpovedný za poruchy stavby 
spôsobené železničnou prevádzkou.

g) Toto záväzné stanovisko (súhlas) platí dva roky odo dňa jeho vydania. Nestráca však platnosť ak 
v tej lehote bolo započaté s prácami na stavbe.

13. Dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Zvolen vo vyjadrení č. 
659/2016-SŽTS zo dňa 28.06.2016 /v bodoch a) až d)/, v súlade s podmienkami Železníc Slovenskej 
republiky BA, oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia elektrotechniky a energetiky vo vyjadrení č. 311- 
2/2016 SEE OR ZV zo dňa 17.06.2016 /v bodoch e) až g)/, v súlade s podmienkami Železníc Slovenskej 
republiky, oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky vo vyjadrení č. 
296/2016 S OZT zo dňa 10.06.2016 /v bode h)/ a v súlade s podmienkami Železníc Slovenskej 
republiky BA, GR, odbor expertízy stanovené v stanovisku č. 22201/2016/0420-2 zo dňa 20.07.2016 /v 
bodoch i) až n)/:

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

b) Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa 
nachádzajú inžinierske siete v správe Sekcie OZT. Vyjadrenie správcov sietí žiadame 
rešpektovať, pred začatím stavby presne vytýčiť a zabezpečiť ochranu týchto sietí, aby nedošlo 
k ich poškodeniu.

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 

stavbu.
e) Rozšírenie existujúcej optickej siete v meste Fiľakovo je plánované v blízkosti žel. zast. 

Fiľakovo, žkm 147,1, pričom slaboprúdový zemný kábel bude v súbehu s dráhou vo vzdialenosti 
nad 16 metrov od koľaje. Súbeh mimo prevádzkového priestoru bude na strane bývalej 
dopravnej budovy -  popod cestu a smerom ku ŽST. Záujmy ŽSR nebudú dotknuté.

f) V mieste stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia v správe SEE OR Zvolen. Vonkajšie 
osvetlenie železničných priestranstiev na žel. zast. Fiľakovo je dostatočne vzdialené.
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g) K projektovej dokumentácii stavby v ochrannom pásme dráhy ŽSR nemajú pripomienok.
h) V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú stavby a zariadenia pre dopravnú cestu 

v správe ŽSR. Pri jej realizácii dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DOK, TK 
a zab. zar. ŽSR, ktoré sú chránené ochranným pásmom v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. 
Ochranné pásmo pre podzemné vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej 
dĺžke trasy, hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme. V ochrannom pásme je 
zakázané vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku 
siete. Pred zahájením prác je potrebné vedenia ŽSR presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle 
STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie na základe 
objednávky požiadať ŽSR, OR Zvolen, stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky 
Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kont.: 0903 640 693, 0902 950 493, e-mail: 
kuka.iozef@,zsr.sk. drienikova.iveta@,zsr.sk.

i) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 659/2016-SŽTS zo dňa
28.06.2016 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich 
vedení v správe ŽSR.

j) Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach
zakázaný. |

k) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení: Akékoľvek 
opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady 
stavebníka.

l) ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník 
si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov.

m) 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.

n) Toto stanovisko má platnosť 2 roky. I
14. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a. s. vydaného dňa
18.10.2016 pod číslom 3004/2016 v súlade s vyjadrením č. 1190/2017 zo dňa 24.04.2017:

a) Stavebník a jeho dodávatelia sa zaväzujú pri stavebných prácach na uvedených parcelách 
postupovať a počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na majetku či zdraví osôb. V prípade vzniku 
škody má stavebník povinnosť túto škodu nahradiť resp. pri škode na majetku takúto škodu 
v plnom rozsahu odstrániť a to na vlastné náklady.

b) Pred zahájením stavebných prác na uvedených parcelách sa žiada vytýčiť všetky inžinierske siete 
za účelom zamedzenia ich poškodenia. Všetky prípadné škody vzniknuté na inžinierskych 
sieťach z dôvodu ich poškodenia znáša na vlastné náklady stavebník.

c) Pred zahájením stavebných prác sa žiada na adresu SAD Lučenec, a. s. písomne oznámiť 
začiatok a predpokladaný koniec realizácie, obchodné meno hlavného dodávateľa stavby 
a telefonický kontakt na stavbyvedúceho.

d) Na pozemku pare. č. 2513, k. ú. Fiľakovo bude v zmysle spracovaného popisu stavby 
realizované uloženie optického kábla výlučne v zelenej časti pozemku, pričom výkopové práce 
sa budú realizovať len ručným kopaním.

e) V prípade zakladania štartovacej resp. cieľovej jamy riadeného podzemného pretlaku na pare. č. 
2513, k. ú. Fiľakovo sa žiada dodržať minimálnu 1,5 metrovú vzdialenosť okrajov štartovacích 
a cieľových jám od spevnených asfaltových plôch a obrubníkov autobusového nástupišťa.

f) Po realizácii a ukončení stavebných prác sa požaduje uviesť povrch predmetného pozemku do 
pôvodného stavu t. j. zásypom zeminy so zhutnením a zasiatím nového trávnika. i

g) Po realizácii a ukončení stavebných prác požadujeme vyhotoviť a na adresu našej akciovej 
spoločnosti zaslať v 2 paré porealizačné geodetické zameranie skutočného stavu uloženia 
optickej siete v súradnicovom systéme S-JTKS a to v elektronickej aj tlačenej forme.

Strana 12 z 21 územného rozhodnutia č. FĽ-SP-086/2017 vydaného Mestom Fiľakovo dňa 03.08.2017



15. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP -  Distribúcie, a. s. Bratislava vydaného dňa 14.06.2016 pod 
číslom TD557/LC/MV/2016:
V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: STL-plynovody a prípojky.
S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za predpokladu dodržania nižšie uvedených 
všeobecných podmienok:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D íwww.spp-distribucia.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení 
do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcom SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje, aby stavebník 
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadil 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,

- stavebník sa upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný pri realizácii 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 702 01,
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,
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- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je 
možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., stanovisko 
reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) 
ku dňu jeho vydania,

- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je 
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene,

- stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 14.06.2017, ak stavebník túto lehotu zmešká, 
je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska, j

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, 
ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto 
stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na 
základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky -  Distribúcie, a.s. Žilina vydaného dňa
14.06.2016 pod číslom 4600025197:

a) V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VN aN N  v majetku SSE-D,
a. s.. j

b) Od uvedených energetických zariadení sa žiada, aby stavebník dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z. z. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 
metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN aN N  zemné 
káblové vedenie na každú stranu 1 meter) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem 
STN. Pri realizácii výkopových prác sa žiada neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, 
resp. voľne stojacich istiacich skríň a celistvosť uzemňovacej sústavy.

c) Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú 
polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne. Stavebník sa upozorňuje na možnú 
prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.

d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky 
vytýči určený pracovník SSE, a. s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (ďalej len OKU), tel.: 
041/5196741. Pri vytyčovaní podzemných káblových vedení predložiť priloženú situáciu od 
SSE-D, a. s..

e) V prípade obnaženia časti el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať
zástupcu SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do 
stavebného denníka. i

f) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach 
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať 
postup na príslušnej OKU.

g) V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia sa žiada dodržať pri ukladaní podzemných 
inžinierskych sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skríň na 
každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení SSE-D, a. s. 
nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.

h) Stavbu sa žiada realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. j
i) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci uvádzať značku SSE-D, a. s., resp. priložiť fotokópiu 

vyjadrenia SSE-D, a. s..
17. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovák Telekom, a. s. Bratislava vydaného dňa 15.06.2016 pod
číslom 6611615873: í

a) Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..

b) 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.

Strana 14 z 21 územného rozhodnutia č. FĽ-SP-086/2017 vydaného Mestom Fiľakovo dňa 03.08.2017



c) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, 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 d.

d) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk. +421 47 43 322 11.

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 povinnosti 
zodpovedá projektant.

f) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

g) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

h) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma.

i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

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

k) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Pavel Petrus, 
pavel.petrus@,telekom.sk. 0903 559 534. V objednávke v dvoch vyhotoveniach treba uviesť číslo 
tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

l) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

m) 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..

n) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, 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.

o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

p) Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK.
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18. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. 
vydaného dňa 22.06.2016 pod číslom 1291/2016:

a) V predmetnej lokalite sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v správe StVPS, a. 
s. v KU Fiľakovo, ktoré sú informatívne zakreslené v priloženej situácii vyjadrenia.

b) Pri križovaní a súbehu kábla s potrubím verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa požaduje 
rešpektovať STN 73 6005 „Priestorová úprava inžinierskych sieti“.

c) Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie vodovodného potrubia, kontaktná 
osoba p. Jozef Jány mob. 0908 906 934, p. Žubrietovský 0905 669 978.

d) Práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia sa požaduje vykonávať pod
dohľadom pracovníka StVPS, a. s.. I

e) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.
19. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Banská 
Bystrica, správa povodia horného Ipľa vydaného dňa 16.12.2016 pod číslom SVP OZ BB CS 
1720/14710/2016-220:

a) Zahájenie a ukončenie stavebných prác na horeuvedenej stavbe sa požaduje prizvať pracovníka 
správy SPHI Lučenec (p. Végh 0903 601 845, resp. Ing. Hronec 0910 890 660).

b) Pri stavbe sa požaduje počas podzemného križovania umiestniť vrch chráničky s optickým 
káblom minimálne do hĺbky 1,50 m od pevného dna koryta vodného toku, hĺbku uloženia 
rešpektovať aj popod pobrežné pozemky uvedených vodných tokov. Chráničku sa požaduje 
vyviesť v rámci priestorových možností minimálne 6,0 m na obidve strany. Štartovaciu jamu 
a montážnu jamu pri mikrotunelovaní sa požaduje umiestniť minimálne 6,0 m od brehovej čiary 
križovaných vodných tokov v našej správe resp. v rámci priestorových možností.

c) Výkresy skutočného vyhotovenia križovaní v požadovanom rozsahu (situáciu, priečny rez 
korytom s hĺbkou uloženia, pôdorys) ako aj geodeticky zameranú trasu križovania vodného toku 
(vo výškovom zameraní v systéme BPV) v správe SVP, š. p., sa žiada po jeho ukončení 
odovzdať najneskoršie pri preberacom konaní stavby pracovníkovi SPHI Lučenec, ktoré budú 
tvoriť prílohu preberacieho protokolu.

d) Realizáciu mikrotunelovania (metódou riadeného vŕtania) popod vodné toky v správe SVP, š. p., 
v uvedenom prípade sa požaduje realizovať v čase mimo prietoku veľkých vôd. í

e) V prípade, že križovanie s vodným tokom v správe SVP, š. p., nebude zrealizované v súlade
s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu 
podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky 
schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia. !

f) Pri súbehu, ktorý zahŕňa križovanie V12 na DVT Klatov v k. ú. Fiľakovo sa požaduje pri 
drobnom vodnom toku rešpektovať pri súbehu vzdialenosť uvedenej stavby minimálne 4,0 m od 
pravostrannej brehovej čiary DVT Klatov a rešpektovať hĺbku minimálne 1,0 m od zemského 
povrchu v danej lokalite. Požaduje sa upraviť výkres č. 4 s obsahom „Situácia stavby č. 3“ 
v súlade s požiadavkou uvedenou v tomto bode.

g) V prípadoch vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do vodných tokov správcom 
toku v mieste križovania s vodným tokom prevádzkovateľ podzemného vedenia /optických 
káblov/ vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia.

h) Montážnu a štartovaciu jamu pri križovaní vodných tokov s optickým káblom umiestneným 
v chráničke je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia správcu VT o čom 
bude vyhotovený protokol. Prípadné poškodené koryto resp. úpravu koryta počas križovania pri 
uvedenom vodnom toku sa požaduje dať do pôvodného stavu (dosypaním, zhutnením po 
vrstvách v zmysle príslušnej STN 73 6820 a osiatím a dopestovaním ochranného trávnikového 
krytu do 5,0 m od brehovej čiary pri drobných vodných tokoch (pobrežný pozemok § 49 zákona 
o vodách).

i) Prílohou protokolu z kontroly uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom VT v 
správe SVP, š. p., musí byť odborne spôsobilou osobou investora stavby zameraná kóta krytia
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uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom 
systéme BPV.

j) Pri križovaní vodného toku v našej správe podzemným vedením na neupravenej časti správca 
vedenia spevní prietočný profil toku kamenným záhozom primeranej frakcie s jeho 
vyklinovaním na celú šírku ochranného pásma križovania (minimálne 1,0 m) na obidve strany, 
tak aby nebol zmenšený prietočný profil VT a v tomto priestore bolo umožnené správcovi VT 
vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov.

k) Miesta podzemných križovaní s vodnými tokmi v správe SVP, š. p. musia byť vyznačené dobre 
viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebágrovať“. V prípade ich 
porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu.

l) Ak pri uvedenej stavbe dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie 
uvedenej stavby je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, 
odborom správy majetku pred zahájením stavby.

m) Počas realizácie stavby nevytvárať v blízkosti vodných tokov v správe SVP, š. p., skládky 
materiálu, ktoré by mohli byť pri zvýšených vodných stavoch splavené do koryta.

n) V prípade, že pri stavbe sa bude nakladať s látkami škodiacimi vodám o kapacite väčšej ako 
0,300 m3 je potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 ods. 4 zák. č. 364/2004 Z. z. 
(zákona o vodách) v znení neskorších predpisov a pred vydaním stavebného povolenia na 
horeuvedenú stavbu predložiť k vyjadreniu na SVP, š. p., OZ Banská Bystrica.

o) Po ukončení križovaní s vodnými tokmi v správe SVP, š. p., je nutné uzatvoriť zmluvu 
o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia na križovania s vodnými tokmi 
v správe SVP, š. p., (DVT Vyhliadka, DVT Klatov) s SVP, š. p., OZ Banská Bystrica.

p) Pri oprave, údržbe, povodňovej resp. havarijnej situácii na vodnom toku jeho správca využíva 
pobrežné pozemky ako manipulačné pásy pre mechanizmy a dopravu o hmotnosti do 25,0 ton, 
čo je potrebné zohľadniť zodpovedajúcou únosnosťou nadložia stavby.

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

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

s) Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s ust. § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny.

t) Pri nadzemných križovaniach VI (DVT (Vyhliadka) a V7 (DVT Klatov) sa požaduje umiestniť 
chráničku s optickým káblom tak, aby nezasahovala do prietočného profilu vodného toku a aby 
bola uchytená pevne konzolami podľa možnosti o mostnú konštrukciu resp. podperné body na 
ktorých bude umiestnená (prichytená) minimálne 3,0 m od brehových čiar v rámci priestorových 
možností.

20. Dodržať podmienku vyjadrenia Okresného úradu Lučenec -  pozemkového a lesného odboru 
vydaného dňa 20.04.2017 pod číslom OU-LC-PLO-2017/004474:

- Pred samotnými výkopovými prácami na poľnohospodárskej pôde, je investor povinný požiadať 
miestne príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zákona č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení jeho noviel a neskorších 
prepisov.

21. Dodržať podmienky vyjadrenia FILBYT, s.r.o., so sídlom 1. mája 11, 986 01 Fiľakovo vydaného 
dňa 20.03.2017:

a) Súhlasí sa s využitím nefunkčných teplovodných rúr na umiestnenie chráničiek optického 
vedenia za účelom pripojenia bytových domov na optickú sieť spoločnosti FILLECK, s.r.o. 
Zoznam bytoviek: Školská 2, Školská 4-6-8, Škoslká 10-12, 1. mája 15-17-19-21, 1. mája 13, 1. 
mája 9, 1. mája 1-3-5-7, 1. mája 11, Filbyt (budova), Štúrova 2-4-6-8-10-12-14-16-18, 
Vajanského 2-6.
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b) Zároveň sa súhlasí sprikládkou optických chráničiek počas prípadnej rekonštrukcie 
teplovodných rúr na ulici Farská lúka.

c) Spoločnosť Filleck s.r.o. sa zaväzuje poskytovať intemetové služby pre spoločnosť Filbyt s.r.o 
bez poplatku.

22. Stavba povolená týmto rozhodnutím podľa § 56 ods. (b) stavebného zákona nevyžaduje 
vydanie stavebného povolenia.
23. Stavebník je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami 
nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
24. 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.
25. Navrhovateľ -  stavebník zodpovedá za to, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia, bezpečnosť pri 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.
26. Námietky účastníkov konania neboli podané, prípadné pripomienky a podmienky sú zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote sa začne 
využívať predmetné územie na určený účel.

Odôvodnenie
Navrhovateľ: FILLECK, s. r. o., so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo podal dňa

03.02.2017 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Ladislavom Fehérom, na tunajšom stavebnom úrade 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Optická sieť Fiľakovo, Verejná 
Telekomunikačná sieť v katastri mesta Fiľakovo“, na pozemkoch pare. č.: líniová stavba, katastrálne 
územie: Fiľakovo. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Nakoľko návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti podľa § 3 ods. (3) písm. c) 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
stavebný úrad územné konanie predmetnej stavby prerušil rozhodnutím č. FĽ-SP-086/2017 zo dňa 
09.02.2017. Súčasne stavebníka vyzval, aby v lehote do 60 dní od obdržania rozhodnutia o prerušení 
konania návrh doplnil o záväzné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Útvaru vedúceho hygienika rezortu, Oddelenia oblastného hygienika Zvolen, so sídlom: M. R. Štefánika 
295/2, 960 02 Zvolen.

Po doplnení návrhu stavebný úrad listom zo dňa 14.03.2017 pod číslom FĽ-SP-086/2017 
oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej 
stavby dňa 14.03.2017) a dotknutým orgánom a súčasne na deň 11.04.2017 v predmetnej veci nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania 
a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom 
pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do termínu ústneho pojednávania 
neboli podané žiadne námietky účastníkov konania ani námietky dotknutých orgánov.

Nakoľko na ústnom pojednávaní dňa 11.04.2017 nebolo predložené stanovisko Okresného úradu 
Lučenec -  pozemkového a lesného odboru, navrhovateľ bo vyzvaný na jeho doloženie. Podľa vyjadrenie 
navrhovateľa žiadosť o stanovisko už bola podaná. Územné rozhodnutie je vydávané dňom po obdržaní 
chýbajúceho stanoviska. ■
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K územnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (EIA, 
OPaK, OH, SVS), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Mesto Fiľakovo, Okresný úrad Lučenec - 
pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci -  okresný dopravný 
inšpektorát -  oddelenie výkonu služby, Banskobystrický samosprávny kraj -  oddelenie dopravy 
a cestnej infraštruktúry, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., MDVaRR SR -  sekcia 
železničnej dopravy a dráh -  odbor dráhový stavebný úrad, ŽSR BA - GR -  odbor expertízy, ŽSR -  
oblastné riaditeľstvo Zvolen, ŽSR BA -  oblastné riaditeľstvo Zvolen -  sekcia elektrotechniky 
a energetiky, ŽSR BA -  oblastné riaditeľstvo Zvolen -  sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 
SPP -  Distribúcia, a. s. Bratislava, Stredoslovenská energetika -  Distribúcia, a. s. Žilina, Slovák 
Telekom, a. s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., OZ Banská Bystrica a Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., FILBYT, s.r.o.. Ich 
súhlasné stanoviská boli skoordinované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia.

K územnému konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: MDaV SR, útvar vedúceho hygienika 
rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen -  záväzné stanovisko č. 09281/2017/ÚVHR/14288 zo 
dňa 20.02.2017, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci -  stanovisko č. 
ORHZ-LC1-412/2016 zo dňa 24.05.2016, Orange Slovensko, a. s. -  vyjadrenie č. BB-1248/2016 zo dňa 
11.07.2016, Mesto Fiľakovo - vyjadrenie č. MsÚ-D 1/2016/00978-2 zo dňa 25.05.2016, ŽSR -  stredisko 
hospodárenia s majetkom, regionálne pracovisko -  vyjadrenie č. 1791/2016-RP Zv zo dňa 16.06.2016, 
ŽSR -  oblastné riaditeľstvo Zvolen -  sekcia železničných budov -  vyjadrenie č. 313/2016-SŽB OR ZV 
zo dňa 24.06.2016, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, odbor telekomunikácií, Ministerstvo obrany 
SR -  agentúra správy majetku, d. p. Banská Bystrica a Stavebné bytové družstvo Fiľakovo -  vyjadrenie 
č. 69/3/2017 zo dňa 10.01.2017.

V zmysle stanoviska Okresného úradu Lučenec -  odboru starostlivosti o životné prostredie 
vydaného dňa 06.06.2016 pod číslom OU-LC-OSZP-2016/005726-1 na základe predložených údajov 
v žiadosti, PD apo posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 
Z. z., navrhovaná činnosť „Optická sieť Fiľakovo“, podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha 
zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 59 ods. a) bod č. 2 zákona č. 145/1995 Zb. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 100 €.

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.
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Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného 
zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo a spôsobom 
v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:
Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami 
územného rozhodnutia.

Doručí sa:
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo -  navrhovateľ
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo -  vlastník pozemkov
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
- SBD Fiľakovo, Kalinčiakova 8, 986 01 Fiľakovo
- Filbyt, s. r. o., L mája 11, 986 01 Fiľakovo
- Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo 

Na vedomie:
- MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen,

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- MDVaRR SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. slobody 6,

P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb,

Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
- ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
- ŽSR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia elektrotechniky a energetiky,

M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
- ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia železničných budov,

M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
- ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,

M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
- ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, stredisko hospodárenia s majetkom,

regionálne pracovisko, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
- Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
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- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26,
984 36 Lučenec

- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- SSE-Distribúcia, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 02, Komenského 4, 984 53 LC
- Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
- Mesto Fiľakovo, úsek majetku mesta -  Ing. Zoltán Varga

lx  ostáva v spise
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