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Vec: 

Slovak Telekom a.s. Bratislava - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

„INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ v kat. území Gemerská Hôrka, Plešivec 

 

 

ROZHODNUTIE 
  

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spol. 

Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice podala dňa 1.7.2019 na tunajší stavebný 

úrad v Gemerskej Hôrke návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

„INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ na pozemkoch v katastrálnom území 

Gemerská Hôrka v zastavanom území obce, na parc. č. KN-C  926/1, 918/2, 943, 922, 860/2, 

923/2, 864/13, 860/5, 860/15, 920, 936/1, 932/2, 937/2, 938/1, 944, 942, 941, 934/2 (zastavané 

plochy a nádvoria) a v katastrálnom území Plešivec na parc. č. KN-C 1340 (zastavané plochy 

a nádvoria).  

                                                                                                                                                      

 Obec Gemerská Hôrka ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 v spojitosti s § 119 

ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov, v súlade s ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania a na podklade toho 

rozhodol nasledovne: 

 V zmysle ustanovenia § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s §46, 47 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva     

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 

  

„INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ na pozemkoch v katastrálnom území 

Gemerská Hôrka  v zastavanom území obce, na parc. č. KN-C  926/1, 918/2, 943, 922, 860/2, 

923/2, 864/13, 860/5, 860/15, 920, 936/1, 932/2, 937/2, 938/1, 944, 942, 941, 934/2 

a v katastrálnom území Plešivec na parc. č. KN-C 1340, tak ako je to vyznačené v situačnom 

výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (príloha pre stavebníka).  

Cieľom navrhovanej investície je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť, ktorá bude 

umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite. Bod napojenia 

bude na jestvujúcu sieť Slovak Telekom a.s. v budovanej TAB (Transportný agregačný bod) 

budovaný v rámci stavby „INS Klaster_Plešivec_02_Transport_Gemerská Hôrka“. Jestvujúci 

stav:  V lokalite je vybudovaná iba metalická telekomunikačná sieť.   
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Navrhované riešenie:  Navrhovaná trasa sa začína v TAB pokračuje po pravej strane cesty 

III/3005, pri OUNZ prekrižuje podvrtaním cestu, kde bude napojená budova OUNZ, trasa 

pokračuje po pravej strane voľným výkopom až ku križovatke pred bytovkou č.93. Jedná časť 

trasy pokračuje v uličke od č.93, kde budú napojené ostatné bytovky úložným káblom. 

Primárna časť trasy optického kábla pokračuje po pravej strane, súbežne s cestou v trase 

jestvujúceho telekomunikačného kábla,  pri základnej škole prekrižuje štátnu cestu a vybuduje 

sa SPODB:GEHO:92.  Pred domom č. 110 sa vybuduje PODB:GEHO:110, trasa pokračuje po 

pravej strane ulice, kde sa vybuduje ďalšie PODB:GEHO:178. Jedná časť trasy pokračuje ďalej 

po pravej strane až na koniec obce smer Meliata. Druhá časť popri štátnej ceste III/3005 až 

k RD č.314 vedľa jestvujúceho tf. stĺpa sa vybuduje nové PODB:GEHO:314, odkiaľ trasa 

prekrižuje štátnu cestu III/3005 v jestvujúcej chráničke. Jedná vetva pokračuje po pravej strane 

cesty až k RD č.159, druhá vetva pokračuje v krajnici štátnej cesty, v križovatke prejde trasa na 

druhú stranu (podvrtaním) a pokračuje popri ceste III/3003 až k RD č.87.  

V riešenej lokalite budú napojené všetky bytové domy, školy, materské školy a podnikateľské 

objekty. Pre primárnu sieť sa po trase vybudujú PODB (pasívny distribučný optický bod), 

v ktorých budú sústredené optické siete z viacerých ulíc. Bytovky budú ukončené káblom na 

ChPODB (chodbový primárny optický distribučný bod).   

Trasa výkopov bude zväčša vedená v nespevnených plochách, kde bude možné v trasách 

existujúcich metalických káblov využitím jestvujúcich chráničiek. Prípadné nové trasy budú 

vedené po pozemkoch obce Gemerská Hôrka.  Spevnené plochy, chodníky a komunikácie sa 

budú križovať pretláčaním v hĺbke 0,9m a uložením optického kábla do PE chráničiek 

DN110/95.  

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :  

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických 

komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) 

stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 

Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a 

výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach. 

 

Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Navrhovaná líniová stavba bude umiestnená v súlade s projektovou dokumentáciou pre 

vydanie  územného rozhodnutia, ktorú vypracovala spol. spol.  Telekomunik s.r.o., 

P.O.BOX D-27, 042 07 Košice, 5/2019, zodp. projektant Alžbeta Dimiterová, (reg. č. 

3580*TA*2-3).  Stavba sa bude realizovať v súlade s predloženou projektovou 

dokumentáciou a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania 

uvedených v nižšie uvedených podmienkach.  

 2. Pri realizácii stavby dodržať platné normy a  súvisiace predpisy. Križovanie a súbehy 

s inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 73 6005 a súvisiacich platných predpisov 

v súlade s vyjadrením jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí.  

 3. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky ochrany siete elektronických komunikácii 

(SEK) spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. zo dňa 28.2.2019 v celom rozsahu:  

  • 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. 

  • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o., alebo 

 zasahuje do ochr. pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním proj.  

 dokumentácie), vyzvať spoločnosť na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo  
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 preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí 

(Palúš Miroslav, Ing., miroslav.palus @telekom.sk).  

  • 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. 

  • 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 zrealizovať prekládku SEK. 

  •  V prípade ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

  • Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 

351/2011 Z.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, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení.  

  • Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia 

s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky.  

  • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné 

podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o.. 

 4. Dodržať podmienky spol. Východoslovenská distribučná a.s. Košice zo dňa 1.3.2019:  

V záujmovej oblasti sa nachádzajú NN, VN (do 35 kV) rozvody a elektrické stanice 

(trafostanica – TS) a podzemné rozvody. .   

  • Rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení a zariadení v zmysle § 43 zákona 

č.251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.   

  • Pred začatím zemných prác v prípade potreby je potrebné si objednať vytýčenie káblov 

zaslaním objednávky a mapového podkladu.   

  • V prípade, že bude križované 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 žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti za 

účelom kontroly nepoškodenosti vedenia. Minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním 

odkrytého kábla kontaktovať zástupcu našej spoločnosti.  

  • Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcim 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.  

5. Dodržať podmienky spol. SPP-distribúcia a.s. uvedené v stanovisku zo dňa 6.3.2019: 

  • Pred realizáciou zemných prác, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na adresu: SPP-

distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky.  

 

mailto:miroslav.palus@telekom.sk
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  • Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Slivka, t.č.+421 482424801) najneskôr 7 dní pred 

zahájením plánovaných prác.  

  • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100m. 

  • Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

  • Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

  • Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1m na každú 

stranu od obrysu existuj. plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plyn. zariadení, výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov. 

  • Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plyn. zariadenie je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie stavu obnaženého 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. 

  • Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na ne nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa. 

  • Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu. 

  • Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

  • Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111727. 

  • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ust. zákona o energetike, stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené 

v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a ustanovenia Technických pravidiel pre 

plyn (TPP) najmä 702 01, 702 10.  

  • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich 

ochranné alebo bezpečnostné pásma.   

  • Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

  • V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike 

stavebník nesmie umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.  

 6. Dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. uvedené 

v stanovisku zo dňa 7.3.2019: Upozorňujeme, že stavba sa nachádza v ochrannom 

pásme hygienickej ochrany I. a II. stupňa vodárenského zdroja vody – vrtu HGH-1, ktoré 

je určené rozhodnutím č. ŠVSaOO-221/1996-Li, preto Vás žiadame dodržať všetky 

podmienky rozhodnutia.  

  • Pred zahájením výkopových prác žiadame vyzvať VVS a.s. závod Rožňava formou 

objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. 

Táto služba je spoplatňovaná (kontakt p. Fábián 0903/517968, jan.fabian@vodarne.eu).   

  • Žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,5m od okraja potrubia na 

každú stranu, pri verejnom vodovode do priemeru DN500 mm vrátane).  
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 Pri križovaniach a súbehu dodržať STN 73 6005. Pri križovaniach a súbehu dodržať STN 

73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia a taktiež žiadame o osadenie 

chráničky.    

  • Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu jeho ochranného 

pásma, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky 

a pod...). V zmysle §19 ods.5 zákona je v pásme ochrany zakázané: alebo iné podobné 

zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, 

alebo verejnej kanalizácií, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;  vysádzať trvalé 

porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.           

 7. Dodržať podmienky správcu cesty č. III/3005 a č. III/3003 Správa ciest KSK Košice 

uvedené v stanovisku zo dňa 26.2.2019:  Trasu optického kábla v zastavanom území 

žiadame situovať mimo koruny ciest (za cestnou priekopou – rigolom a odvodňovacími 

zariadeniami) resp. za chodníkom pri predzáhradkách rodinných domov, resp. mimo 

cestného telesa dotknutej cesty  III/3005 Plešivec – Licince a III/3003 Bohúňovo – 

Gemerská Hôrka s výnimkou kríženia ciest pretláčaním.  

  • Kríženie ciest musí byť realizované pretláčaním v min. hĺbke 1,20m pod niveletou 

vozovky. Chráničky v mieste kríženia ciest budú presahovať 1,0m za hranicou cestného 

telesa na obe strany a budú uložené v hĺbke 1,20m pod úrovňou nivelety vozovky.  

  • Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhnuté v súlade s STN 

73 3050.  Vybudovaním telekomunikačných vedení nesmie dôjsť k narušeniu a zhoršeniu 

odtokových pomerov na týchto cestách. 

  • Na ukladanie vední do telesa cesty a jej súčasti sa vzťahuje § 18 zákona č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

  • Pri realizácií stavebných prác na ceste, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu gvedenia, 

je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej 

pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy vedenia 

a odborný dozor bezplatne.  

  • Stavebník v dostatočnom časovom predstihu oznámi na stredisko SÚ SC Rožňava (p. 

Tomášik, 0917 626264) začatie a ukončenie prác.  

  • Práce musia byť realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a aby bola zabezpečená ochrana chodcov pred možným úrazom na týchto 

cestách.  

  • Výkopovú zeminu a iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé 

znečistenie vozovky počas realizácie je stavebník povinný ihneď odstrániť. 

  • Po ukončením prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného 

príslušenstva. 

  • Počas prác je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom 

telese a za bezpečnosť cestnej premávky. 

  • Pred realizáciou prác stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad 

Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK o príslušné povolenie v zmysle cestného zákona.  

  • Podľa  § 11 ods.1 písm g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestným zákon je 

zraiďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných vedení každého druhu 

zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, na ktoré je potrebné povolenie cestného 

správneho orgánu, podľa § 8 cestného zákona. 

  • V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzeniu premávky je potrebné požiadať 

o príslušné povolenie v zmysle cestného zákona. V prípade potreby umiestnenia 

dočasných dopravných značiek, stavebník požiada aj o súhlas príslušný cestný orgán po 

predchádzajúcom odsúhlasení projektu dopravného značenia s OR PZ-ODI Rožňava.  
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 8.  Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odbor cestnej doprava a PK zo dňa 

11.3.2019:    Vedenie žiadame umiestniť  mimo cestné teleso uvedených ciest, bez zásahu 

do ich spevnených častí a príslušenstva (napr. cestná priekopa, krajnica). Berte na vedomie, 

že vedeniam ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú 

ustanoveniam cestného zákona, musia sa postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií 

pozemných komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo 

správcu vedení. U vedení, ktoré budú uložené v rozpore so zákonom a našim stanoviskom, 

budeme žiadať ich odstránenie na náklady vlastníka vedenia.  

  • Pred začatím akýchkoľvek prác po vytýčení umiestnenia optického vedenia žiadame 

prizvať na odsúhlasenie trasy Správcu ciest KSK, Betliarska 9, 048 01 Rožňava (p. 

Tomášik, ondrej.tomasik@scksk.sk alebo tel. č.0917 626 264) alebo Okresný úrad 

Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

  • Podľa §11 ods.1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon je 

zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných vedení každého druhu 

zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, na ktoré je potrebné povolenie cestného 

správneho orgánu, podľa §8 cestného zákona. 

  • V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzeniu premávky v jazdnom pruhu 

uvedených ciest je potrebné požiadať o povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 cestného 

zákona spolu s projektom dočasného dopravného značenia schváleným OR PZ Rožňava - 

ODI.  

 9. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Banská Bystrica 

uvedené v stanovisku zo dňa 28.2.2018 a podmienky súhlasu Okresného úradu Rožňava, 

odboru starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa zo dňa 27.3.2019 a stanoviska zo dňa 

28.2.2019:  Všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu 

kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.   

  • Križovanie a súbeh káblového vedenia s vodným tokom je nutné vykonať v zmysle STN 

73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Križovanie toku 

žiadame vykonať bezvýkopovou technológiou popod jeho koryto s krytím min. 1,0m pod 

najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).  

  • V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe 

ktorého môže v zmysle §49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca vodného toku pri 

výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky, pričom pobrežnými pozemkami sú pri 

drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0m od ich brehovej čiary. Podzemné  

 križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby 

SVP š.p.,  nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach 

t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných 

a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Uložené chráničky optických 

káblov je potrebné v rámci koryta a pobrežných pozemkov dimenzovať na zaťaženie min. 

  25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri ich správe údržbe 

používať mechanizáciu bez väčších obmedzení.  

  • Pri uložení káblového vedenia priamo v rámci ľavého brehu toku v súbehu s jeho korytom 

nesmie dôjsť k jeho uloženiu v rámci parc. č. KN-C 912 (úsek r.km cca 0,720-1,220). 

Káblové vedenie je nutné trasovať výhradne parcelami KN-C 860/2 a 922., pričom ho je 

potrebné uložiť do takto dimenzovanej chráničky v celpom tomto úseku. Výkopovými 

prácami je zároveň nutné minimalizovať zásah do brehovej línie potoka.  

  •   Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia 

zástupcom Správy povodia Slanej R. Sobota o čom musí byť vyhotovený protokol. 

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok  
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 tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán 

štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré 

vzniknú prevádzkovateľovi optickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku 

v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.  

  • Ako správca vodného toku žiadame k začiatku stavby, ako aj k vytýčeniu trasovania 

stavebnej ryhy pre uloženie vedenia popri koryte toku vopred prizvať zástupcu SVP š.p. 

OZ Banská Bystrica – Správa Povodia Slanej R.Sobota, stredisko Plešivec (Ing. Kováč, 

t.č. 0903 601754). 

  • V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta toku 

a priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových 

porastov.  

  • V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ust. § 47 zákona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

  • Stavebné práce realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokoch vo vodnom toku. 

Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na 

pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti  vodného toku, okrem materiálu použitého na 

prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania. 

  • Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových 

a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej 

kvalitu.  

  • Mechanizmy používané pri stavebných prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo 

k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodného toku.  

  • Podzemné vedenie križujúce vodný tok a vedenie uložené v tesnom súbehu popri koryte 

toku je potrebné v rámci pobrežných pozemkov označiť dobre viditeľnými značkami 

s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia 

prevádzkovateľ siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.  

  • Nakoľko SVP, š.p. OZ Banská Bystrica ako správca vodného toku nie je vlastníkom 

pozemku pod jeho korytom bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť 

najneskôr do doby začatia užívania stavby zmluvu o podmienkach správy a prevádzky 

podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy 

bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou 

osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.  

  • Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé 

výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia križujúceho vodný tok, resp. vedenia 

uloženého v rámci pobrežných pozemkov toku v súbehu s jeho korytom (situáciu trasy, 

pozdĺžny a priečny profil uloženej chráničky).  

  • Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade údržbárskych prác, opráv a iných 

zásahov do koryta toku v mieste jeho podzemného križovania a súbehu s korytom toku 

vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého káblového vedenia.  

  • V prípade, že káblové vedenia križujúce koryto toku budú v budúcnosti kolidovať s 

technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci 

dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie 

v požadovanom termíne.  

  • V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania optickej siete dôjde k vzniku škôd na 

majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP, š.p. 

OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a 

ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o 

vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
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  • Začiatok prác a ukončenie prác písomne oznámiť Okresnému úradu Rožňava, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

10. Z hľadiska ochrany archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu dodržať 

podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 18.3.2019:  

  • Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný 

postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné  

 opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne  stavebný úrad po dohode s orgánom 

štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.  

11. Rešpektovať podmienky Obce Gemerská Hôrka zo dňa 29.5.2019: • Pri výkopových 

prácach dbať v maximálnej miere na všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa 

na stavenisku.    Pri konečnej úprave sa musí celá plocha dotknutá stavbou uviesť do 

pôvodného stavu.  

12. Rešpektovať podmienky Obce Plešivec zo dňa 4.3.2019: Žiadame výkopové práce 

realizovať tak, aby záber a zásahy do pozemkov boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru. 

Práce vykonať v čo najkratšom čase a narušené miesto uviesť do pôvodného stavu.     

13. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so 

zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je 

potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky č. MŽP SR č.365/2015 Z.z. – katalóg odpadov. 

14. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, 

odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOPaK uvedených v stanovisku zo dňa 1.3.2019: Podľa §4 

ods.1 zo zákona o ochrane prírody a krajiny vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, 

ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy 

povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu. 

  • V súvislosti s §7b zákona o OPaK je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby 

nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác 

k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú 

zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo 

kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, 

pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, 

zlatobyľ obrovská. 

  • Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne 

zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom. 

15.  Na zhotovenie stavby budú použité vhodné stavebné výrobky spĺňajúce požiadavky       

zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

16.  Stavebné povolenie sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje.   

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   Účastníkmi konania v lehote stanovenej na 

ich podanie neboli vznesené  námietky proti umiestneniu navrhovanej stavby.     

 

Toto  rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona 

v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak 

v tejto lehote bude so stavbou začaté.  

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spol. 

Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice podal dňa 1.7.2019 na tunajší stavebný 

úrad v Gemerskej Hôrke  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 
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 „INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ na pozemkoch v katastrálnom území 

Gemerská Hôrka  v zastavanom území obce, na parc. č. KN-C  926/1, 918/2, 943, 922, 860/2, 

923/2, 864/13, 860/5, 860/15, 920, 936/1, 932/2, 937/2, 938/1, 944, 942, 941, 934/2 

a v katastrálnom území Plešivec na parc. č. KN-C 1340, podľa schválenej proj. dokumentácie 

vypracovanej spol. Telekomunik s.r.o., 042 07 Košice, zodp. proj. Ing. Dimiterová.                                                                                                                                                                                                            

Oznámenie o začatí konania bolo oznámené známym účastníkom konania, dotknutým 

orgánom štátnej správy a verejnou vyhláškou listom zo dňa 3.7.2019, ktorá bola zverejnená na 

úradnej tabuli obce a súčasne na webovej stránke obce. Ústne pojednávanie a miestne šetrenie 

sa uskutočnilo dňa 29.7.2019.   Do skončenia ústneho pojednávania neboli účastníkmi konania 

podané žiadne námietky proti umiestneniu predmetnej stavby.  K návrhu na umiestnenie stavby 

boli predložené podklady v rozsahu požadovanom ust. stavebného zákona. K projektovej 

dokumentácii pre umiestnenie stavby sa vyjadrili:  Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti 

o ŽP – ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, OR HaZZ Rožňava, Východoslovenská distribučná a.s., Slovak 

Telekom a.s., SPP – distribúcia a.s., Obec Plešivec, Obec Gemerská Hôrka, Východ. 

vodárenská spoločnosť a.s. Rožňava, Krajský pamiatkový úrad Košice, Okresný úrad Rožňava 

- odbor krízového riadenia,  Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, 

MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika Košice, Slov. vodohospodársky podnik š.p. Banská 

Bystrica, Správa ciest KSK, Okresný úrad Rožňava, odbor CDaPK,  Orange Slovensko a.s., 

Alternet s.r.o.Košice, Sitel s.r.o., Slovanet a.s., UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ministerstvo 

vnútra SR, odd. telekomunikačných služieb. Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých 

orgánov štátnej správy sú kladné s pripomienkami. Ich pripomienky sú zahrnuté do podmienok 

tohto rozhodnutia.   

Stavebný úrad posúdil návrh v zmysle § 37 stavebného zákona a zistil, že navrhované 

umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje za dodržania podmienok tohto 

rozhodnutia.   Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Podmienky tohto rozhodnutia je stavebník 

povinný pri umiestnení stavby a pri realizácii stavby rešpektovať. Na základe posúdenia návrhu 

bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.    

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 

správny poplatok uhradený v hotovosti do pokladne obce vo výške 100,00 EUR.   

 

Poučenie 

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad v Gemerskej Hôrke , 049 12 Gemerská Hôrka.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Tibor  B a l á z s 

                   starosta obce 
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Doručuje sa: 

  1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

  2. Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice  

  3. Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka  

  4. Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec  

  5. Košický samosprávna kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

  6. Ostatní účastníci konania (vlastníci dotknutých pozemkov výstavbou  pri bytovom dome  

     č. 93 a 94, vlastníci susedných pozemkov) – verejná vyhláška 

 

 
Na vedomie: 

  1. Správa ciest KSK, stredisko Rožňava, Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

  2. Slov. vodohospodársky podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  

  3. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

  4. Východoslovenská distribučná  a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   

  5. Slovak Telekom  a.s., Poštová 18, 042 10 Košice   

  6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Štítnická 19, 048 01 Rožňava 

  7. Michlovský spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice 

  8. Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, 048 01 Rožňava 

  9. Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a PK, 048 01 Rožňava 

10. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, 048 01 Rožňava 

11. OR Hasičského a záchranného zboru, 048 01 Rožňava 

12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 

13. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

14. Ministerstvo vnútra SR, Oddelenie telekom. služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

15. MDaV SR, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice  

16. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, J.Kráľa 1, 048 01 Rožňava 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie  o umiestnení líniovej stavby č. 142-2/2019 zo dňa 02.08.2019  

má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené  

po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým  

(na úradnej tabuli Obce Gemerská Hôrka a súčasne na webovej stránke obce).  

 
 

 

 

 

 

 

 


