OBEC KAMIENKA
067 83 Kamenica nad Cirochou
Číslo:OCU/OP/2017000090-002

Kamienka, dňa 20.2.2018

ROZHODNUTIE
o umiestnení stavby
Obec Kamienka, začala na základe ţiadosti SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov
78, 066 01 Humenné územné konanie o umiestnení stavby „Optické pripojenie Kamienka
”na pozemkoch - líniová stavba v k.ú. Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Ptičie, Haţín nad
Cirochou, Humenné.
Obec Kamienka, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u ll7 zák.č.
5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) neskorších
predpisov, prerokoval návrh stavebníka, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby .
Stavebný úrad preskúmal návrh podľa §-u 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov
konania.
Na základe toho stavebný úrad podľa §-u 32 písm. a), § 39 a 39a stavebného zákona
vydáva pre stavebníka SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné
rozhodnutie o umiestnení stavby
“ Optické pripojenie Kamienka ”na pozemkoch - líniová stavba v k.ú. Kamienka,
Kamenica nad Cirochou, Ptičie, Hažín nad Cirochou, Humenné podľa zakreslenia na
situácii projektovej dokumentácie.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky:
01.Stavba bude umiestnená na pozemku podľa zakreslenia červenou na kópii z katastrálnej
mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.
02.Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného
zamerania podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra
nehnuteľnosti o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať
verejné siete a stavať ich vedenia. Túto skutočnosť oznámi vlastníkom nehnuteľnosti a RO
SPF Humenné.
03.Stavba pozostáva: rozšírenie telekomunikačnej optickej siete do obce Kamienka, jej
napojenie k existujúcej optickej trase Lackovce-Haţín n/Cir.-Kamenica n/Cir. a napojenie na
existujúcu národnú sieť operátora Orange Slovensko Humenné.
04.SPF si podľa zákona č.656/2004 Z.z., uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu
za nútené obmedzenie uţívania a to u drţiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej alebo
právnickej osoby. Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby
mohli byť vyuţívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na
svoje náklady.
05.Prístup k stavbe bude zo štátnej cesty a miestnej komunikácie.
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06.Skladovacie plochy pre výstavbu zabezpečí stavebník vo priestoroch stavby.
Sociálne zariadenie pre pracovníkov počas výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch
stavby. Prísun stavebného materiálu bude po štátnych cestách.
07.Dodávateľ stavby ako drţiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodrţiavať zákon o
odpadoch, s poukázáním najmä na §14 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na
zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Drţiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný
odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
podľa zákona o odpadoch (napr. povolená skládka odpadov). Prevádzkovateľ zariadenia na
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je okrem plnenia povinnosti podľa
§14 povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré
ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia. Povinnosťou prevádzkovateľa je zverejniť
podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia. Drţiteľ odpadu je povinný
zhromaţďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom s osobitnými predpismi. Zabezpečiť
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
a)
prípravou na opätovné pouţitie v rámci svojej činnosti, odpad takto
nevyuţitý ponúknuť na prípravu na opätovné pouţitie inému.
b)
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je moţné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné pouţitie, odpad takto nevyuţitý ponúknuť na recykláciu
inému
c)
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je moţné alebo účelné zabezpečiť
jeho recykláciu, odpad takto nevyuţitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
d)
zneškodnením, ak nie je moţné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie.
Drţiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej
stavby.
08. VSD Košice:
Upozorňujeme Vás, ţe v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa
nachádzajú nadzemné NN,VN vedenia, ktoré si môţete lokalizovať na mieste.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
-Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v
bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a
plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany ţivota a zdravia osôb a majetku.
-Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b)od 35 kV do 110 kV vrátane 15m,
-V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
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vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
sústavy.
-Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialeností presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia moţno len vtedy, ak je zabezpečené, ţe tieto
porasty pri páde nemôţu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
-Vlastník nehnuteľnosti je povinný umoţniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umoţniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udrţiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia ţiadame, aby nebola porušená
stabilita podperných bodov a taktieţ aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia ţiadame dodrţať bezpečné vzdialenosti podľa
platných STN.
Ďalej Vás upozorňujeme, ţe môţe dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré
nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej
energie. Ich priebehy neevidujeme.
Dodrţať podmienky vyjadrenia č.698/2017/DĽ zo dňa 18.1.2017.
09.VVS a.s.
-Ţiadame bezpodmienečne dodrţať ochranné pásmo v zmysle § 19 zákona NR SR č.
442/2002 Z. z. t.j. 1,5 m od okraja potrubia na kaţdú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii do priemeru potrubia 500 mm vrátane na kaţdú stranu (nad 500 mm 2,5m) a
dodrţať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
-Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať si v dostatočnom predstihu u
našej spoločnosti presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne kontakt: Zákaznícke centrum Humenné č.t.7870732, 7870733 alebo telefonicky na Call centre
VVS a.s. č. t. 7870 777.
-Ţiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, kanalizačné šachty
a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č.
442/2002 Z. z.).
-Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete, prípojky umiestnené nad vodovodným
resp.kanalizačným potrubím. V prípade kriţovania navrhovaného kábla s existujúcim
verejným vodovodom/ verejnou kanalizáciou, ţiadame v mieste kríţenia tieto káble uloţiť do
chráničky a pred zasypaním kriţujúceho miesta prizvať zástupcu VVS, a.s., závod Humenné,
ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt: p.
Haluška - 0903 903 962).
-V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom resp. kanalizačnom potrubí pri
výstavbe, vrátane prípojok, bude zvýšené náklady na opravu objektov a ich uvedenie do
pôvodného stavu znášať investor stavby.
-V prípade nerešpektovania nami vznesených pripomienok, nenesieme zodpovednosť za
moţné vzniknuté škody - poškodenie optickej siete pri odstraňovaní prípadných porúch, na
verejnom vodovode, verejnej kanalizácií. Náklady na opravu bude znášať vlastník optickej
siete.
-Po realizácií prác ţiadame doloţiť porealizačné zameranie trasy optického kábla v digitálnej
podobe vo formáte DGN. Je potrebné ho odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zeľo
č. t. 0902968102 resp. zaslať e-mailom na adresu: rudolf.z.elo@vodame.eu)
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10.SPP – distribúcia, a.s.
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia
údrţby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, teľ č. +421 55 242 5509) najneskôr 7
dni 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, údrţby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
-stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na kaţdú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po
predchádzajúcom vytýčeni plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových
mechanizmov,
-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaţeného plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej
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 inţinierske siete musia byt počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hl'bku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu poţadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
-kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
-upozorňujeme, ţe SPP-D môţe 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 uloţiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ aţ 150 000,-€,
-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktieţ ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02,
-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
-stavebník je povinný pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodrţať 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
moţné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
11.Stavebník je povinný v zmysle § 44a pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb.
/stavebný zákon/ oznámiť kaţdý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov
a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
12.Minimalizovať zásah do pôdneho krytu, odstránenie drevín realizovať v zmysle zákona
č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny, nebudovať nové prístupové cesty. Vyznačiť stabilné
hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice
záberu pôdy porušované a svojvoľne posunované do okolitých pozemkov.
13.V prípade , ţe bude kriţovať optický kábel vodný tok-na uskutočnenie stavby vo vodách
a na pobreţných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle ust.§27
ods.1 písm.a) vodného zákona.
14. Pozdĺţne vedenie optického kábla musí byť situované za vonkajšiu hranu existujúcej cestnej
priekopy. Po uloţení optického kábla musí mať teleso cestnej priekopy uvedené do pôvodného
stavu, všetky zásahy konzultovať s Ing. Klajbanom.
15.Kríţenie cesty 111/3835 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky
mikrotunelovaním v chráničke tak, aby jej dĺţka prekryla hlavný dopravný priestor a bola
ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruţeného
cestného priestoru ( priekopa, chodník, zelený pás), ako to je uvedené v predloţenej PD,
-pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za
násypom), ako to je uvedené v PD,
-umiestnenie pretláčania bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu
opravy,
-pri kriţovaní ciest III. triedy nesmie dôjsť k rozkopávke a prekopávke uvedených ciest (
písomný súhlas majetkového správcu),
- mikrotunelovanie bude kolmo na cesty III. triedy,
-optická sieť idúca v súbehu s cestou III/3835 musí byť vedená za vonkajšou hranou, resp.za
okrajom v nespevnenej časti pridruţeného cestného priestoru,
-SÚC PSK, ako správca ciest III. tr. č. III/3835 ţiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri
ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Ing, Jána Pajtáša, teľ 0905 707
397) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme
písomného zápisu
-na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po
realizačného zamerania optickej siete s určením jej pôdorysnej a výškopisnej polohy v
cestnom telese cesty III/3835,
-vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do
pôvodného stavu, na vykonané práce poţadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas ţiadateľa s
finančnou náhradou za opravu ţivičného krytu počas celej záručnej doby,
-ţiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí
ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,
-kaţdý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3835 je potrebné vopred prejednať s jej
majetkovým správcom,
-pozemky pod dotknutou cestou III/3835 nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC
PSK, preto toto stanovisko nenahrádza stanoviska vlastníkov pozemkov dotknutých
predmetnou stavbou,
- v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je ţiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej
správy optický kábel vytýčiť, odstrániť, alebo preloţiť na vlastné náklady,
-pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné pouţívať ZDZ schválené a odsúhlasené
príslušným ODI PZ SR,
16. Dodrţať podmienky vyjadrenia NASES
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-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodrţať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
- podmienok ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES musia byť dohodnuté
medzi ţiadateľom a NASES do dňa vytýčenia sietí.
-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.
-Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie
-Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie polohy na
povrchu terénu
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
ţiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe zabezpečí:
-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieţ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloţenia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie
(napr. hĺbiace stroje)
-Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania
zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
17.MV SR centrum podpory prešov: pred začatím stavebných prác je potrebné uzavrieť so
správcom majetku štátu MV SR zmluvu o zriadení vecného bremena podľa §13a ods.3
zákona NR SR č.278/1993 Z.z. .Na majetku štátu moţno zriadiť inţiniersku stavbu na základe
upravenia uţívacieho vzťahu k majetku štátu uzavretou nájomnou zmluvou, resp. zriadením
vecného bremena.
18.SVP,š.p.-Kriţovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom je potrebné vykonať v
zmysle STN 73 6822 „Kriţovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
Chráničku ukončiť podľa moţností min.6,0m od brehovej čiary vodného toku obojstranne.
V zmysle bodu 68 uvedenej STN upozorňujeme,, ţe betónové podpery vedenia sa nesmú
umiestňovať v priestore vymedzených pozemkov pozdĺţ vodného toku (pobreţné pozemky).
V prípade súbehu optickej siete dodrţať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku
min. 5 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky
dotknutého-územia. Zároveň upozorňujeme na oprávnenie, správcu vodných tokov pri výkone
správy uţívať pobreţné pozemky v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov. Pri kriţovaní vodného toku vzdušným vedením dodrţať voľnú výšku
previsu nad terénom, resp. nad vodnou hladinou min. 6 m. Počas realizácie a prevádzky
stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd alebo
podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdrţať sa činností, ktoré môţu znečistiť
vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s kriţovaním
vodného toku je potrebné uskutočniť v čase zníţených prietokov. Po ukončení stavebných
prác ţiadame všetky kriţovaním narušené pobreţné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál na pobreţnom pozemku a ani v
blízkosti vodného toku. Kriţovanie vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a
zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údrţbu vodného toku v sťaţených
podmienkach bez pouţitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásma káblových
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vedení. Začatie prác a ukončenie prác ţiadame oznámiť našej Správe povodia Laborca v
Michalovciach, minimálne 14 dní vopred za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce poţiadavky počas realizácie stavby. Ţiadame dodrţať
ustanovenia § 66 zákona 351/2011 Z. z, o elektronických komunikáciách, o právach a
povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť.
V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci
stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo
vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údrţbu a o
ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred
škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších
predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené
uţívaním vodných tokov.
19.ŢSR :riešiť pri styku (súbeh, kriţovanie) v záujmovom území ochranu podzemných
kábelových vedení v správe SOZT a SEE Košice (rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŢSR
od vytýčenej polohy), chráničku zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v
súlade PD realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a
manipulačný priestor vstupovať na pozemok dráhy - na základe súhlasu na vstup od
prevádzkovateľa dráhy stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov
(dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŢSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona
č. 124/2006 Z. z. Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. Prípadné zmeny stavby, alebo jej
situovania je potrebné vopred prejednať s ŢSR - OR Košice. Obmedzenie vlastníckeho práva
v obvyklom uţívaní nehnuteľnosti si ŢSR uplatnia náhradou za nútené obmedzenie v zmysle
Zákona č. 610/2011 Z. z. (navrhovateľ uzatvorí so ŢSR - SHM RP Košice „Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena"). Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie
podzemných vedení ŢSR v mieste navrhovanej stavby u ŢSR - OR Košice, SOZT a SEE .
Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŢSR musia byť vykonané ručne za
dozoru správcu podzemných vedení. Stavebník prerokuje technologický postup prác, termín
začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri kriţovaniach) a objedná dozornú činnosť na
ŢSR - OR Košice, SMSÚ TO Prešov (Ing. Bednarčik, tel. č. 0903 478 781) - z dôvodu
bezpečnosti prevádzky na dráhe. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia,
aby nebola ohrozená a narušená koľajová prevádzka. Stavebník je povinný počas celej
výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom
ţelezničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy. ŢSR nezodpovedajú za
prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe
stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené ţelezničnou
prevádzkou. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku
ŢSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad
vzniknutý v rámci stavby poţadujeme skladovať mimo pozemku ŢSR. Následné terénne
úpravy na pozemku ŢSR vykonať do pôvodného stavu. Po ukončení prác stavby v miestach
styku so zariadeniami dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od
ŢSR - OR Košice, SMSÚ ŢTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloţí pri kolaudácii
stavby. Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŢSR - OR Košice, Sekcii ŢTS
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň
ţiadame prizvať ŢSR - OR Košice, SMSÚ ŢTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.
20.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- bez námietok
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Toto územné rozhodnutie podľa §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti.
Odôvodnenie
Obec Kamienka, začala na základe návrhu stavebníka, územné konanie o umiestnení
stavby „Optické pripojenie Kamienka ”na pozemkoch - líniová stavba v k.ú.Kamienka,
Kamenica nad Cirochou, Ptičie, Haţín nad Cirochou, Humenné.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania,
dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 2.1.2018. Účastníci
konania si neuplatnili ţiadne námietky voči umiestneniu stavby.
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii sú zahrnuté v
podmienkach tohto územného rozhodnutia.
Stavba nevyţaduje výrub drevín, na ktoré sa vzťahuje § 47 zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny.
Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. František Felc,
Myslina, 066 01.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a
zistil, ţe jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŢP. Umiestnenie
stavby vyhovuje i všeobecným technickým poţiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47
stavebného zákona.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa
moţno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad
Kamienka.
Toto rozhodnutie je moţné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku v správnom konaní.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona.
Celé oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste,
spôsobom v obci obvyklom. Posledný deň je dňom doručenia.
Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

Vyvesené dňa : ..................

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa : .......................

Pečiatka, podpis:
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Doručí sa:
1. SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné
2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,81 7 62 Bratislava
3. VVS , a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
4. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
6. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŢP, Kukorelliho 1, 066 01
Humenné
7. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
8. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
9. SVP, OZ Košice, Správa povodia Laborca, Vajanského 3, 071 80 Michalovce
10.SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
11.O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
12.VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13.MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš.prac.Východ, Komenského 39/A, 0 40 01
Košice
14.Správa a údrţba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, Humenné
15.OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
16.Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
17.OR PZ v Humennom, ODI, Nemocničná 1, Humenné
18.OÚ v Humennom, odbor CD a PK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
19.OÚ v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
20.MdaV SR, odd.oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
21.Obec Haţín nad Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou
22.Obec Kamenica nad Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou
23.Obec Ptičie, 067 41 Chlmec
24.Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
25.NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
26.ŢSR-GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
27.MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
28.Vojenské lesy a majetky, SR š.p., odštepný závod, Osloboditeľov 131, 067 83
Kamenica nad Cirochou
29.Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice
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