OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: UR/906/2015-JK

vo Svite dňa 25.11.2015

ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917
02 Trnava, IČO: 42156424, zastúpená spoločnosťou SIRECO, s.r.o., so sídlom Žatevná 12,
841 01 Bratislava, IČO: 35694548 podal dňa 14.10.2015 na tunajší stavebný úrad návrh na
vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby :
„Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“ v k.ú. Ždiar a v k.ú.
Tatranská Javorina tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto rozhodnutia.
Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž
štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 a § 119 odst. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené
dotknutými orgánmi v územnom konaní a po jeho preskúmaní a prejednaní vydáva podľa
§ 39 a § 39a) stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-

rozhodnutie o umiestnení

stavby -

líniovej telekomunikačnej stavby : „Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec
Tatranská Javorina“ v k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Javorina tak, ako je zakreslené
v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž
štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar.
Popis navrhovanej stavby :
Členenie stavby, objektová skladba
SO 01 Optická kabelizácia
SO 02 POP Tatranská Javorina
SO 03 Prípojka NN

SO 01 Optická kabelizácia
Trasa je vedená od existujúceho objektu pošty (DBTO) v obci Ždiar, pozdĺž miestnej
komunikácie. Následne trasa smeruje na západ po ceste I. triedy I/67 mimo obce v zelenom
páse vedľa cesty až do Tatranskej Javoriny. Trasa križuje viacero mostov, priepustov a vodný
tok.
Prekážky a kolízne body na trase:
- Ždiarsky potok
- Most M6933 dĺžky 5,90 m
- Most MO304 dĺžky 5,80 m
- Most MO1638 dĺžky 15,00 m
- Most MO7571 dĺžky 6,00 m
- Most M6933 dĺžky 6,00 m
Dĺžka kabelovej trasy bez rezerv a zvlnenie od DBTO po POP je 10,70 km.
SO 02 POP – Tatranská Javorina
Technológia sa umiestni do nového technologického kabinetu kde sa ukončí aj optická
kabelizácia. Technologický kabinet bude samostatný priehradový anténny stožiar výšky 15
m. Technologický kabinet a stožiar budú oplotené plotom z pozinkovaných zváraných sietí do
výšky 2 m + 2x ostnatý drôt.
SO 03 – Prípojka NN
POP Tatranská Javorina bude pripojený na jestvujúce distribučné káblové rozvody nn
káblovou prípojkou. Predpokladá sa s vybudovaním 3-fázovej prípojky s výkonom 10 kW.
Miesto napojenia bude poistková skriňa umiestnené na objekte obecného úradu. Jestvujúca
skriňa sa demontuje a na jej miesto sa osadí nová s väčším počtom poistkových vývodov.
Z tejto skrine bude vedený kábel do elektromerovej skrine pre meranie spotreby zariadení
v POP.
Z ER bude vedený kábel do zariadenia POP kde bude ukončený v rozvádzači pre napojenie
technológie POP.
Kábel napájacieho vedenia bude uložený v zemi v ryhe v hĺbke 0,70 m.
Stavba bude mať ochranu pred bleskom.
V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa vydanie stavebného povolenia na stavbu
nevyžaduje, keďže sa jedná o podzemné vedenie verejných telekomunikačných sietí.
Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnená tak, ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde
pozdĺž štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená
v DBTO-Ždiar.
3. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP č.j: OUPP-OSZP-2015/011868-02-VE zo dňa 23.09.2015 - dodržať navrhovanú trasu optickej
kabelizácie v krajnici štátnej cesty I/67, alebo v jej bezprostrednom kontakte, aby
nedošlo k zásahu do okolitých biotopov; v prípade rozširovaniu trasy požiadať o udelenie
súhlasu na zásah do biotopov; v prípade odklonenia trasy požiadať o udelenie potrebných
výnimiek zo zákona o OPaK; pri realizácii dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov
na prírodné prostredie; organizáciu výstavby a dočasné skladovanie zeminy riešiť tak,
aby nedošlo k zasypávaniu biotopov, vodného toku a jeho brehov, ako aj ostatné časti
krajiny; pri výkopoch v blízkosti stromov postupovať šetrným spôsobom s vylúčením
poškodenia koreňového systému a nadzemných častí; prípadný nevyhnutný výrub drevín

podlieha udeleniu súhlasu; začiatok a koniec prác oznámiť ŠOP SR Správy TANAPu
Tatranská Štrba min. 3 dni vopred; ku kolaudácii zrealizovať terénne úpravy.
4. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č.j: OUPP-OSZP-2015/010236-002-VD zo dňa 24.07.2015 - zabezpečiť súhlasy správcov
a vlastníkov všetkých inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu
projektovanej stavby s podzemným vedením; v prípade križovania s vodným tokom
požiadať orgán štátnej vodnej správy o súhlas; pri realizácii zemných prác dbať na
minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné okolie stavby.
5. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – OH č.j: OU-PPOSZP-2015/009750/02-KJ zo dňa 21.07.2015 – stavebné odpady odovzdať na
zneškodnenie a zhodnotenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi; prebytočnú
zeminu z výkopov umiestniť len na pozemkoch so súhlasom ich vlastníkov; dbať aby
nedochádzalo k znečisťovaniu okolitých pozemkov; pri kolaudácii predložiť doklad
o evidencii o nakladaní s odpadom.
6. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ Poprad, odbor CDaPK č.: OU-PO-OCDPK2015/009879-02 zo dňa 18.08.2015 – nové vedenie v súbehu s cestou v priľahlom
zelenom páse uložiť min. 1 m od vonkajšieho okraja cestnej priekopy alebo päty svahu
cesty; nové kríženie cesty navrhnúť pretlakom cestného telesa.
7. Dodržať podmienky z vyjadrenia SSC, IVCS Prešov č. 5888-61/2015/6371/22818 zo dňa
17.07.2015 – OP cesty I/67 je 50 m od osi na obidve strany; trasu požadujeme situovať
mimo OP cesty I/67 a len ako to z technických podmienok v danej lokalite nie je možné,
je potrebné požiadať o povolenie činnosti v cestnom OP; v obciach musí byť optický
kábel uložený mimo hlavný dopravný priestor cesty I/67, ktorý tvorí teleso cesty
a priestor 0,,50 m za existujúci cestný obrubník.
8. Dodržať podmienky z vyjadrenia SÚC PSK Prešov č. 4300/825/2015 zo dňa 14.08.2015
– trasu optického kábla viesť mimo cestné teleso t.j. za vonkajšou hranou odvodňovacej
priekopy resp. za nespevnenou krajnicou cesty, v miestach kde je chodník tak až za
chodníkom; križovanie optického kábla s cestou III. Triedy realizovať pretláčaním popod
cestu v chráničke v hĺbke min. 1200 mm pod niveletou vozovky, pričom štartovacia
a cieľová jama bude mimo cestné teleso; výkopové práce realizovať tak, aby nedošlo
k poškodeniu spevnenej časti vozovky; po uložení kábla bude terén uvedený do
pôvodného stavu; počas realizácie nebude na cestnom telese cesty III. Triedy skladovaný
žiadny materiál; pred začatím prác a po ich skončení stavebník prizve zástupcu SÚC PSK
oblasť Poprad na preberacie konanie; na preberacom konaní stavebník odovzdá
dokumentáciu porealizačného zamerania optického kábla; na práce vykonané v cestnom
telese požadujeme záruku 60 mesiacov; v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je
stavebník povinný na výzvu podzemné vedenie odstrániť alebo preložiť na vlastné
náklady; pri práci na pozemnej komunikácii používať dopravné značenie odsúhlasené
ODI PZ SR.
9. Dodržať podmienky z vyjadrenia SVP, š.p., Banská Štiavnica č. CS 732/2015-CZ
14034/49210-Ps zo dňa 10.08.2015 – v prípade súbehu optickej siete s vodohospodársky
významným vodným tokom dodržať odstupové vzdialenosti vedenia od brehovej čiary
toku min. 10 m, pri drobných tokoch min. 6 m; pri nadzemných vedeniach využiť
existujúce mostné objekty; pri križovaní vodných tokov na mostných objektoch žiadame
viesť chráničku na odtokovej strane premostenia; pri križovaní vodného toku musia byť
optické káble uložené v chráničke v hĺbke 1,20 m pod dnom koryta toku; chráničku
ukončiť min. 0,60 m od brehovej čiary vodného toku; chráničky dimenzovať na zaťaženie
max. 25 t; križovanie zrealizovať tak, aby správca vodného toku nevykonával údržbu
v sťažených podmienkach; prípadné zábery v správe SR-SVP, š.p. majetkoprávne
usporiadať; ďalší stupeň PD zaslať na vyjadrenie.
10. Dodržať podmienky z vyjadrenia VSD, a. s. Košice č. 2733KE/2015/An zo dňa
05.08.2015 – upozorňujeme , že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN
rozvody a elektrická stanica; na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma
(OP); OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej

kolmo na toto vedenie od krajného kábla; v OP vonkajšieho podzemného elektrického
vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať
stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty v výškou presahujúcou 3
m, vysádzať a pestovať trvalé porasty v výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko
horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie
a bezpečnosť spoľahlivej prevádzky sústavy; vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť
prevádzkovateľovi prístup a príjazd k vedeniu; v prípade zemných prác v blízkosti
nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež
aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia; OP vonkajšieho
podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od
krajného kábla; táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej
regulačnej a zabezpečovacej techniky; v OP vonkajšieho podzemného elektrického
vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať
stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké
mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie,
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu;
Pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky
a mapového podkladu na e-mailovú adresu sarissky_jozef@vsds.sk . Kontakt : 055 610
2138, 0905 475 515 – Ing. Jozef Šarišský alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi;
v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného
výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu;
odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; pri križovaní, resp.
súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané
minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.; pred zasypaním
odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca
našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenia vedenia; zástupcu našej spoločnosti
žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla (kontakt
na zástupcu našej spoločnosti : 055/610 2712); pri zmene kategórie priestoru (povrchu)
nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník,
vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu
el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33
2000-5-52 a 73 6005. Treba dodržať ochranné pásmo elektrickej stanice.
11. Dodržať podmienky z vyjadrenia SPP – D, a.s. Bratislava č. TD/42178/PP/Hn/2015 zo
dňa 21.07.2015 – v záujmovom území sa nachádzajú VTL plynovod, STL plynovod
a prípojky; pred zahájením prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských
sietí; oznámiť začatie prác v OP plynárenských zariadení SPP-D,a.s., najneskôr 7 dní pred
zahájením prác; stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení
z dôvodu ich prevádzkovania, výkonu kontroly, údržby; stavebník je povinný umožniť
zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v OP
plynárenských zariadení;
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo
vzdialenosti menšej ako 3,0 m na každú stranu od obrysu potrubí; ak dôjde k odkrytiu
plynárenských zariadení stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu
zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly; prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie
je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná; odkryté plynovody, káble a ostatné siete
musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu; stavebník nesmie nad trasou
plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho krytie a hĺbku uloženia;
každé poškodenie zariadenia vrátane izolácie ihneď nahlásiť SPP-D; stavebník je povinný
dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov; rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských
zariadení; v OP plynárenských zariadení sa nesmú umiestňovať nadzemné stavby,
kontrolné šachty a pod.; v miestach križovania uložiť optický kábel do betónovej
(plastovej) tvárnicovej chráničky presahujúcej o 2 m na oboch stranách.

12. Dodržať podmienky z vyjadrenia ST, a.s. Bratislava č. 6611515273 zo dňa 15.07.2015 –
v území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) našej spoločnosti;
existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 o ochrane proti
rušeniu; vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo
vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v
prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo
ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.; stavebník alebo ním poverená osoba je
povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so
SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti; zmysle § 66 ods. 7
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant; zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10
zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK; upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti
vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 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; v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa
nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma; nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je
porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení; v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo
činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí
platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie; pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ; vzhľadom k tomu, že
na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako
sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom,
a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení; vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení
vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej
doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi
Klein Štefan,
stefan.klein@telekom.sk , +421 52 7733845, 0903641702; v objednávke v dvoch
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania; stavebník alebo ním
poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Dodržať podmienky z vyjadrenia Orange Slovensko, a.s. Košice č. KE-1715/2015 zo dňa
28.09.2015 – nedôjde ku stretu s našimi PZP; existujúce PZP sú chránené ochranným
pásmom.
14. Dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č. 11994/2015, 12720/2015 zo dňa
20.07.2015 – pri výstavbe dôjde ku stretu so sieťami v našej správe v súbehu aj križovaní;
v súbehu s vodovodom, kanalizáciou požadujeme dodržať OP 1,50 m od pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany; pri výkopových prácach dodržať krytie našich vedení,
optické siete uložiť do chráničky a výkopy v blízkosti realizovať ručne; v prípade
obnaženia našich sietí kontaktovať správcu vodovodných a kanalizačných sietí; pred
začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie sietí v našej správe; nahlásiť
začatie výkopových prác 7 dní vopred; počas výstavby má správca vody a kanalizácie
právo kontroly prevádzaných prác; pri kolaudácii požadujeme odovzdať PVPS a.s.
porealizačné zameranie styku s našimi vedeniami v digitálnej forme; pri výstavbe môže
dôjsť k styku s prípojkami, ktoré nie sú v našej správe.

15. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska – povolenie výnimky zo zákazu činnosti
v OP cesty I/66 vydaného OU Prešov, Odbor CDaPK č. OU-PO-OCDPK-2015/046004003 zo dňa 18.11.2015 – stavba musí byť zrealizovaná podľa PD schválenej príslušným
stavebným úradom; stavebné práce v OP cesty je možné vykonávať len po
predchádzajúcom odsúhlasení SSC, IVSC Košice; pri prácach v OP cesty I. triedy musia
mať pracovníci toto povolenie pri sebe; toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa
platných všeobecne platných právnych predpisov.
16. Dodržať podmienky z vyjadrenia KPÚ Prešov č. KPUPO-2015/15430-2/50212/Lk zo dňa
28.07.2015 – žiadame ohlásenie začatia výkopových prác najmenej s dvojtýždňovým
predstihom KPÚ Prešov, pracovisko Levoča; stavebník je povinný ohlásiť každý
archeologický nález najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia,
aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
17. Dodržať podmienky z vyjadrenia Štátneho geologického ústavu D. Štúra Bratislava č.
231-1189/1930/15 zo dňa 24.07.2015 – v predmetnom území registrujeme zosuvy tak,
ako je zakreslené na mapových podkladoch.
18. Dodržať podmienky z vyjadrenie Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor č.
OP-PP-PLO-2015/009616-004 zo dňa 13.11.2015 – pred realizáciou požiadať o vydanie
rozhodnutia o trvalom odňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov a dočasné vyňatie
s následným obmedzením využívania funkcií lesov.
19. Dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č. 24056/2015/5101030016 zo dňa
09.11.2015 – hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu
„B“, iný priebeh charakteristiky musí byť vopred odsúhlasený.
20. Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať správcov inžinierskych sietí o presné
vytýčenie. Pri križovaní a súbehu vedení s inými vedeniami musia byť dodržané ochranné
pásma podľa platných STN a výkopové práce v ich blízkosti sa musia realizovať ručne.
21. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona,
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
22. Stavba bude dokončená do 12/2018.
23. Stavbu bude navrhovateľ uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľa stavby navrhovateľ
oznámi stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania.
24. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude
uvedené meno stavebníka, dodávateľ, orgán, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum
povolenia.
25. Navrhovateľ písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
26. Stavbu realizovať tak, aby sa pri jej realizácii nezasahovalo do susedných a priľahlých
pozemkov a aby sa neobmedzovali práva a nerušený výkon vlastníckych práv vlastníkov
týchto pozemkov.
27. Pri uskutočňovaní stavby nesmie dôjsť ku škodám na cudzom majetku. V opačnom
prípade bude táto škoda odstránená na náklady toho, kto ju spôsobil.
28. Stavebný materiál počas výstavby nesmie byť skladovaný na miestnych komunikáciách,
na komunikácii I. triedy. Pri zásahu do chodníkov bude konečná úprava vykonaná
v úplnom priečnom profile chodníkov, t.j. v celej šírke. Trasu výkopu je potrebné viesť
tak, aby nebolo potrebné odstraňovať vzrastlú zeleň.
29. Po dokončení prác musia byť pozemky dotknuté realizáciou stavby uvedené do
pôvodného stavu na náklady stavebníka.
30. Pri zásahu do komunikácií je potrebné včas požiadať príslušné cestné správne orgány
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií (prekopávkové povolenia).
V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania.
Toto územné rozhodnutie podľa § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917
02 Trnava, IČO: 42156424, zastúpená spoločnosťou SIRECO, s.r.o., so sídlom Žatevná 12,
841 01 Bratislava, IČO: 35694548 podal dňa 14.10.2015 na tunajší stavebný úrad návrh na
vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby :
„Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“ v k.ú. Ždiar a v k.ú.
Tatranská Javorina tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto rozhodnutia.
Líniová stavba bude umiestnená od bodu napojenia POP v Tatranskej Javorine, pôjde pozdĺž
štátnej cesty I/67 smerom na Podspády a Ždiar. V Ždiari bude trasa ukončená v DBTO-Ždiar.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad listom č.j: ZUK/906/2015-JK zo dňa 28.10.2015 oznámil začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na prejednanie návrhu nariadil
ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 16.11.2015.
Účastníci konania mohli svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, a boli upozornení, že inak sa na ne neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia mohli nahliadnuť stavebnom úrade Mesta Svit, Spoločný obecný
úrad, Hviezdoslavova 269/33, Svit a pri ústnom pojednávaní.
Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej
lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány , inak podľa § 36 odst. 3 stavebného
zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány : Obec Tatranská Javorina, Obec Ždiar, OR HaZZ
Poprad, Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, OH, ŠVS; Okresný úrad
Poprad, odbor CDaPK, Okresný úrad Poprad – PLO, SPP - D a.s. Bratislava, VsD a.s.
Košice, ST a.s. Košice, KPÚ Prešov, PVPS a.s. Poprad, RÚVZ Poprad, SSC IVaSC Košice,
SÚC PSK Prešov, SVP, š.p. OZ Košice, ST a.s. Bratislava, Orange Slovensko a.s. UC3
Košice, O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, Towercom, a.s., Bratislava, Energotel a.s.,Bratislava,
DÚ Bratislava, KPÚ Prešov, OÚ Prešov, odbor CDaPK, Slovnaft a.s Bratislava., Transpetrol
a.s. Bratislava , Nafta a.s. Bratislava, Eustream, a.s. Bratislava, MV SR Prešov, Štátny
geologický ústav D. Štúra Bratislava, MO SR, Agentúra správy majetku, Košice, NDS a.s.
Bratislava, ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, Úrad prešovského samosprávneho kraja, Prešov,
Okresný úrad Prešov Odbor CDaPK.
Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zapracované do podmienok
tohto rozhodnutia.
K žiadosti navrhovateľ predložil 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou
osobou, vyjadrenia dotknutých orgánov, bol zaplatený správny poplatok.
Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle
stavebného zákona .
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Stavba je v súlade s platným
územným plánom obce.
V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa vydanie stavebného povolenia na stavbu
nevyžaduje, keďže sa jedná o podzemné vedenie verejných telekomunikačných sietí.
Správny poplatok podľa pol. 59 písm. a, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 100 eur do pokladne obce Ždiar.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenie na Obec Ždiar so sídlom Obecný úrad s.č. 202, 059 55 Ždiar.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet
Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty
sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 26.11.2015

Zvesené dňa : 10.12.2015
signet
odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:
1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. SIRECO,s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava, korešpond. adresa POST BOX 2, 086 33
Zborov
3. Združenie FG-ADH, FIBREGROUND, s.r.o., ADOTEL-HEX s.r.o., Topoľnícka cesta
189, 930 13 Trhová Hradská - projektant
4. PRODEX s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
5. Obec Ždiar, Obecný úrad 202, 059 55 Ždiar
6. Obec Tatranská Javorina, 059 56 Tatranská Javorina
7. Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
8. Okresný úrad Poprad, odbor pre CD a PK, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
9. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
12. Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
13. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
15. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. Slovenský plynárenský priemysel - D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Slovak Telecom, a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O.Box D 30, 040 01 Košice
18. Orange Slovensko, Michalovský s.r.o., UC 3 – Košice, Pri hati 1, 041 01 Košice
19. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
20. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
21. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, Partizánska 690/ 87, 058 01
Poprad
22. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Partizánska 690/ 87, 058 01
Poprad
23. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
24. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
25. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
26. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
27. ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnice 60

