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NÁMESTOVO 
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO 

Spisové číslo  0462/2020         v Námestove 04.01.2021 

Verejná vyhláška 

Rozhodnutie o umiestnení stavby 

Navrhovateľ 

Orange Slovensko, a.s. 

Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 7270, podal dňa 06.04.2020, návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby: „FO Magurka 0126BB Namestovo 0127BB“, na pozemku 

parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti KN–C – líniová, inžinierska stavba 

komunikačnej siete pre elektronické komunikácie s dĺžkou káblovej trasy 7,9 km, 

v katastrálnom území Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Námestovo. Uvedeným dňom 

bolo začaté územné konanie. 

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný 

úrad v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších predpisov (ďalej 

len stavebný zákon), po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe podkladov konania v súlade 

s ustanovením § 35 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a 

stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

FO Magurka 0126BB Namestovo 0127BB 

podľa situácie osadenia stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, na pozemkoch parcelné 

číslo podľa katastra nehnuteľnosti (KN–C) – líniová, inžinierska stavba komunikačnej siete pre 

elektronické komunikácie s dĺžkou káblovej trasy 7,55 km v katastrálnom území Vavrečka, 

Ťapešovo, Oravská Jasenica, Námestovo. 

Popis stavby – Realizácia tejto stavby (pokládka HDPE rúr) umožni skvalitnenie dátových 

(internetových) služieb obyvateľom dotknutého regiónu.  
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Cieľom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim objektom so 

stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielača Námestovo – Magurka a 

existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na sídlisku v Námestove, 

Slnečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE 

Slovensko a.s. 

Od existujúcej trasy v lokalite vysielača Námestovo – Magurka bude trasa vedená v zelenom 

páse pozdĺž lesnej a poľnej cesty a v stiesnených priestorových podmienkach bude vedená pri 

kraji nespevnenej cesty. Daná lokalita je dotknutá existujúcim vedení VTL plynu a elektrickým 

vedení VN.  

Ďalej trasa pokračuje pozdĺž cesty I/78, bude križovať pretlakom cestu 1/78 (pri krížení s cestou 

II/520), vodný tok Biela Orava, miestnu komunikáciu a cestu I/78 pri čerpacej stanici. Odtiaľ 

trasa povedie v zelenom páse pozdĺž cesty I/78, pri okraji porastu prekrižuje cestu I/78 

pretlakom a povedie v zelenom páse pozdĺž cesty I/78. Trasa pokračuje pri okraji porastu a pri 

kaplnke cestu I/78 pretlakom prekrižuje. Odtiaľ trasa povedie pozdĺž lesných a poľných ciest, 

okolo areálu školy, prekrižuje pretlakom miestnu komunikáciu (ul. Hamuljakova) a v zelenom 

páse vedie k exist. objektu 0127BB umiestnenému na budove Námestovo, Slnečná 166, kde 

bude ukončená na stanici Orange Slovensko. 

Bude realizovaný výkop v dĺžke cca 7550m ku napojovaným objektom, kde bude optický kábel 

ukončený. Rozvody budú uložené v zemi. Trasy v tejto lokalite budú vedené v chodníkoch a v 

trávnatých plochách, Prechody komunikácii a väčších spevnených plôch budú realizované 

pretláčaním. Drobné vodné toky budú križované prekopaním a trasa bude uložená do 

chráničky. 

V navrhovaných trasách budú do výkopu položené dve ochranné HDPE rúry určené pre 

inštaláciu optických káblov. Ochranné rúry budú vo výkope uložené v hĺbke 0,7m v zastavanom 

teréne, 1,10m v nezastavanom teréne, v chodníku 0,5 m, prechody miestnych komunikácii budú 

realizované s krytím 1,1 m (prevažne povŕtaním).  

Ochranné rúry budú chránené plastovými doskami a označené výstražnou fóliou. Výkopy 

káblových rýh budú realizované ručne s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete. Ochranné 

pásma súbežných a krížených inžinierskych sietí budú rešpektované. 

Navrhovateľ nemá v zmysle § 38 stavebného zákona vlastnícke právo k dotknutým 

nehnuteľnostiam. Navrhovateľ a investor využívajú týmto ustanovenie o elektronických 

komunikáciách č. 351/2011 Z.z., § 66 podľa ktorého podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak 

je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej 

nehnuteľnosti. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená v zmysle vyjadrení správcov sieti, na základe projektovej 

dokumentácie v zmysle situácie osadenia zo zadania stavby overeného v územnom konaní 

vypracovaného projektantom: MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany. 

2. Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 križovania telefónnych vedení. 

3. Navrhovateľ je povinný odviesť povrchovú vodu z dotknutých pozemkov výstavbou  takým 

spôsobom, aby nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch. 

4. Investor zabezpečí vytýčenie všetkých sieti nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. 

Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sieti a v súbehu s nimi bude rešpektovaná 

priestorová norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov. 
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Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií: 

1. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie 

číslo 2020/017096 z 14.09.2020, 2019/017665 z 03.10.2019, 2019/017773 z 02.10.2019, 

2020/007178 z20.03.2020, 2019/017654 z 27.09.2019: 

a) Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych 

vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. 

b) Prebytočná zemina ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená 

iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody. 

c) V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné 

dopredu požiadať o súhlas. 

d) Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín. 

e) Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia. 

f) Požiadať Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek kraja o vyjadrenie v zmysle § 28 zák. č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov či daná činnosť bude mať 

vplyv na predmet ochrany CHVU Horná Orava. 

g) Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona - vykonať také 

opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a 

stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy 

alebo neohrozia ich kvalitu. 

h) Terén okolo stavby apo ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne 

neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 

i) Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie. 

j) Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana 

povrchových a podzemných vôd a o ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, 

prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 

k) Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie 

súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti doložiť súhlas správcu 

toku a detail križovania vodného toku. 

l) Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje proti únikom PHM do podzemných 

a povrchových vôd v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona. 

m) Dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb. 

n) Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. 

o) Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. 

p) Vlastník stavby musí do kolaudácie stavby vypracovať v súlade s § 10 ods. 2 písm. d) 

zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov povodňový 

plán zabezpečovacích prác a po odsúhlasení správcom vodného toku ho predloží na 

schválenie tunajšiemu úradu. 

q) Zhotoviteľ stavby v súlade s § 10 ods. 2 písm. e) zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán 

zabezpečovacích prác a po odsúhlasení správcom vodného toku ho predloží na 

schválenie tunajšiemu úradu. 

r) Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 

80 Piešťany č.: CS SVP OZ PN 963/2020/02 zo dňa 27. 01. 2020: 

 Navrhovanou trasou dôjde ku križovaniu vodného toku Biela Orava, hydrologické 

číslo poradia:4-21-03, číslo v správcovstve: 225; BP Vavrečansky (Uhliská), 

hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 619; vodného toku 

Adamovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 226; vodného 

toku Skalčaník (Ucholak), hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 

224; BP Bielej Oravy (Skalka), hydrologické číslo poradia:4-21-03, číslo v 
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správcovstve: 223 a BP Bielej Oravy, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v 

správcovstve: 222 v správe SVP š.p. 

 Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Biela Orava je min. 

10,0 m od reálnych brehových čiar a pri drobných vodných tokoch je 4,0 m od 

reálnych brehových čiar. 

 S navrhovanými križovaniami vodných tokov podľa predloženej PD súhlasíme. 

 K začatiu prác pri križovaní tokov prizvať technika Správy povodia horného Váhu v 

Ružomberku - (p. Okál 0903 806 388) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi. 

 Pred zásypom výkopových rýh (pri križovaní tokov) žiadame prizvať nášho 

pracovníka k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O 

kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie 

a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu toku. 

 Majetok správcu tokov po ukončení prác požadujeme uviesť do pôvodného stavu. 

 Narušený terén svahov v okolí vodného toku zarovnať, zhutniť a dať trávnatý kryt. 

 Rozkopávku neupravených drobných vodných tokov je možné realizovať za 

predpokladu bezpečného prevedenia prietoku počas výstavby a narušené koryto po 

ukončení opevniť, resp. stabilizovať lomovým kameňom vo vzdialenosti min. 3,0 m. 

 Pri výkopových prácach v blízkosti vodného toku ukladať stavebný a iný materiál 

mimo ochranné pásmo toku. 

 Na realizáciu prác v koryte toku je potrebné vypracovať povodňový plán 

zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi tokov. 

 Prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame odsúhlasiť s našou organizáciou. 

 Na využitie pozemkov v správe SVP, š.p. je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu 

na odbore správy majetku OZ Piešťany (v prípade akýchkoľvek informácií 

kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk). 

 Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i 

vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona. 

 Po zriadení stavby miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a 

porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať 

nášmu zástupcovi pri kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní. 8. Podľa § 27 

ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona 

podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie 

nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu. 

s) Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na 

využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na skládku 

odpadov. 

t) Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť úradu 

doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie 

záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

2. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany, Piešťany SVP OZ PN 7310/2020/02 

zo dňa 05. 10. 2020: 

a) Ochranné pásmo drobných vodných tokov, v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. 

a STN 75 2102 siaha do vzdialenosti min. 4m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch 

stranách toku. Pri vodohospodársky významnom vodnom toku Biela Orava je ochranné 

pásmo toku min. 10,0 m od reálnych brehových čiar, po oboch stranách toku. 

b) Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba 

stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť 

ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s 

látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí. Uvedené ochranné 

pásmo je podľa zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií, § 49 správca toku oprávnený 

užívať pri výkone správy vodného toku. 
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c) Vodné toky sú v prirodzenom vývojovom režime, bez technickej stabilizácie. Správca 

týchto vodných tokov neuvažuje s ich úpravou. K realizácii trasy v súbehu s tokom 

Biela Orava musí byť dodržané uvedené ochranné pásmo. K vytýčeniu brehovej čiary 

a dodržaniu vzdialenosti požadujeme prizvať technika (0903 806 388 príp. 0914 325 

866) Podmienky k rozkopávke drobných vodných tokov, ktoré žiadame dodržať, sú 

uvedené vo vyššie uvedenom stanovisku 

d) V prípade, že v realizačnom projekte dôjde k zmenám ktoré neboli odsúhlasené, je 

potrebné zaslať tento pred realizáciou na vyjadrenie. 

e) Ostatné podmienky uvedené v stanovisku CS SVP OZ PN 963/2020/02, zo dňa 

27.1.2020 zostávajú v platnosti. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené 

účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v 

zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

3. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor číslo 2019/017910 

z 22.11.2019 číslo 2019/018994 z 09.04.2020 a číslo 2 020/017241 z 16.09.2020: 

a) Pri zábere poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie je potrebné 

dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon"), najmä dodržať zásady ochrany 

poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití ustanovené v § 12 zákona. 

b) Ak dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší 

ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je nutné 

postupovať v zmysle § 18 zákona ešte pre začatím vykonávania nepoľnohospodárskej 

činnosti, t. j. zažiadať Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor o vydanie 

stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas 

kratší ako jeden rok. 

c) Podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch možno využívať lesné pozemky na iné účely ako 

plnenie funkcií lesov len ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po 

predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich 

dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov, alebo o obmedzení 

využívania funkcií lesov na nich. 

d) Ďalej je potrebné rešpektovať požiadavky z hľadiska ochrany lesných pozemkov pri ich 

využívaní na iné účely ako na plnenie funkcií lesov. Jedná sa o zásady ochrany lesných 

pozemkov taxatívne uvedené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o lesoch pri splnení 

náležitosti uvedených v § 7 zákona o lesoch a vyhlášky č. 12/2009 Z. z. o ochrane 

lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia 

funkcií lesov. 

4. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií číslo 2019/018421 z 17.10.2019: 

a) cieľom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim 

objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielača Námestovo-

Magurka a existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na 

sídlisku v Námestove, Slnečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej 

siete Orange Slovensko, a.s., 

b) trasa optickej siete sa dotýka cesty I/78, II520, III/2274, miestnych a účelových 

komunikácií, poľných ciest, trasa je vedená v zelenom páse, v chodníku, trasa križuje 

cestu I/78, II/520 a III/2274, chodníky a miestne komunikácie, 

c) vedenie optickej siete križuje cestu III/2274 a cestu II/520 pretlakom, na práce v telese 

cesty je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty 

podľa §8 cestného zákona pred realizáciou prác, 

d) mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a 
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koniec obce optický kábel v súbehu s cestou II/520 a III/2274 umiestniť mimo teleso 

cesty a to min. 2 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypového svahu miestnu 

štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce ako 

prenesený výkon štátnej správy, 

e) štátnu správu vo veciach ciest I. triedy ( cesta I/78) vykonávajú okresné úrady dopravy 

v sídle kraja. 

f) v prípade použitia dočasných dopravných značiek na ceste III/2274 a II/520 je potrebné 

tieto odsúhlasiť OR PZ ODI v Dolnom Kubíne a podľa §3 ods.5 písm. f) cestného 

zákona požiadať cestný správny orgán o ich o určenie, 

g) žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici 

cesty, cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s 

realizáciou stavby, 

h) cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo 

doplniť s ohľadom na ochranu cesty III/2274 a II/520, bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, z hľadiska správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy. 

5. Dodržať podmienky Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

číslo 2020/040256 z 10.09.2020, 2020/019579 z 18.3.2020, 2019/042734 27.09.2019: 

a) Zmena trasovania oproti pôvodnému zámeru spočíva vtom, že trasa pokračuje v 

zelenom páse pozdĺž cesty 1/78, ktorú bude križovať pretlakom až v km cca 20,770 pri 

kaplnke (a teda nie pred križovatkou s III/2274 pri ČS PHM VOMS). 

b) Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preštudovaní 

projektu pre územné konanie stavby „FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB " z 

hľadiska záujmov cestnej siete súhlasí s predloženou zmenou trasovania za 

predpokladu, že stavebník bude v územnom rozhodnutí zaviazaný dodržaním 

rovnakých podmienok uvedených v pôvodnom vyjadrení cestného správneho orgánu č. 

OU-ZA- OCDPK-2019/042734/2/BIL zo dňa 27.09.2019. 

povoľuje záväzným stanoviskom podľa §11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov výnimku zo zákazu činnosti v cestnom 

ochrannom pásme cesty 1/78 v rozmedzí staničenia ckm 18,920 - 22,236 v k.ú. Ťapešovo, 

Oravská Jasenica z dôvodu umiestnenia káblového vedenia v rámci realizácie stavby: „FO 

Magurka 0126BB Námestovo 0127BB" za dodržania nasledovných podmienok: 

c) Podmienkou umiestnenia predmetnej stavby, ktorá zasahuje do ochranného pásma cesty 

I/18 je, že umiestnenie predmetného vedenia žiadnym spôsobom nezasiahne do 

cestného telesa štátnej cesty 1/78 a nedôjde k narušeniu exist. odvodňovacieho systému. 

d) Stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať podmienky uplatnené v stanovisku ODI 

v Dolnom Kubíne č. ORPZ-DK-ODI1-67-063/2019 z 30.09.2019, ako aj stanovisku 

majetkového správcu dotknutej pozemnej komunikácie SSC IVSC Žilina SSC IVSC 

Žilina č. SSC/311/2020/6470/2911 z 29.01.2020 v plnom rozsahu. 

e) Stavebník je povinný (nakoľko je uloženie siete do telesa cesty, v tomto prípade 

križovanie cesty I/78 pretláčaním užívaním cesty iným než obvyklým spôsobom) 

požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle 

§8 cestného zákona. 

f) V prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I. triedy počas 

realizácie stavebných prác je rovnako povinný požiadať o vydanie povolenia na 

čiastočnú uzávierku tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona, (o.i. 

spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný 

autorizovaným stavebným inžinierom...), 

g) Stavebník zabezpečí realizáciu stavby resp. jej užívanie tak, aby nebola žiadnym 

spôsobom narušená plynulosť a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na ceste 1/78. 

Stavebník zamedzí akémukoľvek znečisťovaniu cesty I. triedy a narušeniu jej 

odvodňovacích pomerov. 
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h) Za dodržanie podmienok tohto záväzného stanoviska je zodpovedný : 

 za žiadateľa : Martin Soukup, MICHLOVSKÝ, s.r.o., tel. 0948 787 205, 

 za zhotoviteľa: Branislav Šimek, Orange Slovensko, Bratislava, tel. 0905 012 353. 

i) Po skončení prác investor odovzdá miesto zásahu (v prípade zásahu do telesa 

komunikácie) správcovi komunikácie samostatným preberacím konaním, kde bude 

spísaný protokol s termínom záručnej doby. 

j) Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené 

podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem. 

k) rešpektovať ustanovenia §18 v zmysle cestného zákona, ako aj §20 vyhlášky číslo 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, 

l) trasa v súbehu s cestou 1/78 bude vedená mimo cestného telesa (za zvýšenou cestnou 

priekopou), križovania budú realizované mikrotunelovaním (kolmo na os vozovky, v 

hĺbke 1,5 m pod jej niveletou), 

m) nakoľko je uloženie siete do telesa cesty (v tomto prípade križovanie cesty 1/78 pri ČS 

PHM VOMS) užívaním cesty iným než obvyklým spôsobom je stavebník povinný 

požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle 

§8 cestného zákona, 

n) nakoľko sa vedenie umiestňuje v ochrannom pásme cesty 1/78, je potrebné požiadať 

tunajší cestný správny orgán aj o udelenie výnimky so zákazu činnosti v ochrannom 

pásme komunikácie v zmysle § 11 cestného zákona, 

o) umiestnením podzemného vedenia v súbehu s pozemnou komunikáciou nesmie v 

žiadnom prípade ovplyvniť jej odvodnenie, 

p) stavebné práce realizovať výlučne z voľného terénu tak, aby nedochádzalo k 

obmedzovaniu cestnej premávky, znečisťovaniu vozovky (v opačnom prípade 

zabezpečiť jej okamžité očistenie), 

q) v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I. triedy počas 

realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú 

uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona, (o.i. spracovať 

projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným 

stavebným inžinierom...), 

r) stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky majetkového správcu cesty 

I/78, Slovenskej správy ciest IVSC Žilina), 

s) prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

6. Dodržať podmienky Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo 

2019/043975 z 11.11.2019: 

a) Križovanie s vodným tokom Adamovka a vodným tokom Biela Orava riešiť riadeným 

pretlakom popod tieto vodné toky. 

b) Chráničky umiestniť min. 1 m pod dná vodných tokov a na tokoch nevytvárať bariéry 

(napr. prahy). 

c) Montážne jamy pretlaku umiestniť za brehové porasty a to min. 6 m od brehovej čiary 

vodných tokov. 

d) Na skládkovanie zeminy (aj dočasné) je neprípustné využívať napr. vodné toky a ich 

brehové porasty, močiarne biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín a 

živočíchov. 

e) Výkopy technicky zabezpečiť tak, aby sa nestali pascami pre živočíchy. 

Z uvedeného dôvodu nie je predložený projekt predmetom procesu jeho posúdenia orgánom 

ochrany prírody vykonávaného podľa § 28 ods. 4 zákona. 

7. Dodržať podmienky SSC IVSC Žilina číslo SSC/311/2020/6470/2911 z 29.01.2020, 

SSC/311/2020/6470/34719 z 03.11.2020: 

a) Trasa kábla je v súbehu so štátnou cestou I/78 navrhovaná v staničení: 
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 km 18,920 - 19,010 vpravo vo vzdialenosti 1 až 7 m od okraja cestného telesa t. j. 

vonkajšej hrany cestnej priekopy 

 km 19,510 - 19,530 vpravo vo vzdialenosti 2,8 m od okraja cestného telesa t. j. od päty 

cestného svahu 

 km 19,550 - 19,625 a km 19,760 - 19,840 vľavo vo vzdialenosti 3 až 7 m od vonkajšieho 

okraja spevnenej krajnice 

 km 19,625 - 19,760 a km 19,840 - 20,236 vľavo vo vzdialenosti 0,6 až 7 m od okraja 

cestného telesa t. j. od päty cestného svahu 

b) Prechod kábla popod štátnu cestu I/78 v staničení km 19,510 realizovať technológiou 

pretláčania kolmo na os cesty min.1,20m pod existujúcim terénom, bez zásahu do 

konštrukčných vrstiev vozovky a bez narušenia existujúceho odvodňovacieho systému. 

c) Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 

1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť 

prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo teleso 

cesty, t. j. vpravo 6,3 m a vľavo 3 m od vonkajšej hrany spevnenej krajnice cesty I/78. 

d) Prechod kábla v staničení km 19,730 v mieste priepustu požadujeme riešiť vo 

vzdialenosti 5,5 m od jeho kolmého priemetu. 

e) Presná trasa kábla bude odsúhlasená po miestnej obhliadke so správcom cesty. 

f) Majetkovým správcom ciest II. a III. triedy je SC ŽSK, závod Orava, ktorých je treba 

žiadať o vyjadrenie. 

g) Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na 

dôsledné zhutnenie stavebných jám. 

h) Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania 

zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/78 za prípadné poruchy a závady, ktoré 

vznikli jeho zásahom do cestného telesa. 

i) Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu priľahlého úseku cesty v našej 

správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

j) Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese. 

k) K navrhovanej trase kábla v súbehu so štátnou cestou I/78 v staničení km 19,920 - 

20,220 sme sa vyjadrovali listom č. SSC/311/2020/6470/2911 zo dňa 29.1.2020 na 

podmienkach ktorého trváme. 

l) Pokračovanie trasy kábla súbehu so štátnou cestou I/78 v staničení km 20,220 - 20,775 

je navrhované vpravo vo vzdialenosti 0,6 až 6 m od okraja cestného telesa. 

m) Prechody kábla popod štátnu cestu I/78 v staničení km 20,220 a km 20,780 požadujeme 

realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty min. 1,20 m pod existujúcim 

terénom, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a bez narušenia existujúceho 

odvodňovacieho systému. 

n) Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 

1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť 

prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo teleso 

cesty, t. j. – prechod km 20,220 vpravo 3,5 m a vľavo 5 m od vonkajšej hrany spevnenej 

krajnice cesty I/78 – prechod km 20,780 vpravo 10 m a vľavo 3,8 m od vonkajšej hrany 

spevnenej krajnice cesty I/78. 

o) Prechod kábla v staničení km 20,780 v blízkosti mostného objektu ev. č. 78 -018 

požadujeme realizovať v min. vzdialenosti 15 m za mostným objektom. 

p) Presná trasa kábla bude odsúhlasená po miestnej obhliadke so správcom cesty. 

q) Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na 

dôsledné zhutnenie stavebných jám. 

r) Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania 

zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/78 za prípadné poruchy a závady, ktoré 

vznikli jeho zásahom do cestného telesa. 

s) Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu priľahlého úseku cesty v našej 
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správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

t) Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese. 

u) Investor /zhotoviteľ/ stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku 

resp. majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou. 

v) K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu štátnej 

cesty I/78 /Ing. Dlugošová, tel.0903892141/, ktorej prípadné doplňujúce pokyny a 

požiadavky je nutné rešpektovať. 

w) Investor, resp. budúci užívateľ stavby je povinný v prípade investičných zámerov 

správcu štátnej cesty I/78 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné 

náklady do termínu určeného správcom komunikácie. 

x) K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie trasy kábla vo 

vzťahu k telesu cesty I/78 v tlačenej aj digitálnej forme. 

y) V prípade, že sa stavba nachádza na pozemkoch zapísaných na L V SR - Slovenská 

správa ciest požadujeme, aby bola zameraná porealizačným geometrickým plánom 

(vrátane prípadného ochranného pásma) a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom 

bremene pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so 

správcom majetku štátu je odplatná. 

8. Dodržať podmienky Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF) Regionálny odbor Dolný 

Kubín číslo SPFX129901/2019 z 11.10.2019: 

a) RO SPF po preštudovaní Vašej žiadosti dáva nasledovné stanovisko: Súhlasíme aby na 

hore uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby za podmienky, že 

pozemky zasiahnuté stavbou vo vlastníctve SR a nezisteného vlastníka v správe SPF 

budú majetkoprávne vysporiadané v zmysle platných predpisov. 

9. Dodržať podmienky SC ŽSK Dolný Kubín číslo 1270/2019 z 04.10.2019: 

a) Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť v súbehu s cestou II/520 v min. 

vzdialenosti 1m od existujúceho okraja cestného telesa a tak ako je uvedené v 

predloženej PD za nasledovných podmienok: 

 Ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť; 

 Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletu okolitého terénu. V 

celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky; 

b) Križovanie cestného telesa cesty II/520 v km cca 54,829 realizovať pretláčaním, preto 

pre realizáciu pretlaku si uplatňujeme nasledovné podmienky: 

 dodržať predloženú PD 

 Križovanie optického kábla s cestou II/520 realizovať pretláčaním kolmo na os 

cesty v min. hĺbke min. 1,20 m pod úrovňou vozovky; 

 Optický kábel uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za existujúci okraj 

cestného telesa; 

 Štartovacie jamy zriadiť mimo teleso cesty min. 1 m od existujúceho okraja telesa 

cesty II/520. Zeminu zo štartovacích jám ukladať mimo vozovku. Okolitý terén 

uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa; 

c) Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť v súbehu s cestou III/2274 v min. 

vzdialenosti 3,0 m od existujúceho okraja cestného telesa a tak ako je uvedené v 

predloženej PD za nasledovných podmienok: 

 Ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť; 

 Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletu okolitého terénu. V 

celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky; 

d) Križovanie cestného telesa cesty III/2274 v km cca 0,039 realizovať pretláčaním, preto 

pre realizáciu pretlaku si uplatňujeme nasledovné podmienky: 

 dodržať predloženú PD 

 Križovanie optického kábla s cestou III/2274 realizovať pretláčaním kolmo na os 



územného rozhodnutia číslo 0462/2020 zo dňa 04.01.2021, vydalo Mesto Námestovo  strana 10 celkom 22 

vybavuje_Ing.arch. Anton Skyčák +421_(43)_5504 _725 skycak@namestovo.sk 

cesty v min. hĺbke min. 1,20 m pod úrovňou vozovky; 

 Optický kábel uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za existujúci okraj 

cestného telesa; 

 Štartovacie jamy zriadiť mimo teleso cesty min. 1 m od existujúceho okraja telesa 

cesty III/2274. Zeminu zo štartovacích jám ukladať mimo vozovku. Okolitý terén 

uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa; 

e) V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto 

stavebník do pôvodného stavu; 

f) V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady. Čistenie cesty je 

nutné vykonávať priebežne; 

g) Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného 

denníka) medzi stavebníkom a správcom cesty do termínu odovzdania stavby (za účasti 

správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá 

zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám; 

h) Stavebné práce realizovať v termíne máj - september bežného roka, po písomnom 

odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela. K 

odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadame 

prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, 

ak sa na stavenisku nachádzajú; 

i) Investor pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia 

na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží právoplatné územné rozhodnutie 

a toto naše stanovisko. 

j) Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác a 

odovzdania miesta zásahu zástupcovi správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby je 

žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku 

zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia 

reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne 

prevzatá; 

k) Investor je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác apo ukončení prác 

v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty tj. technický pracovník 

0917 680 214; 

l) Investor zodpovedá počas realizácie prác pri a v cestnom telese za prípadné škody 

spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na 

majetku a zdraví tretích osôb; 

m) Pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne 

po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh; 

n) Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené 

Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 

o) Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, 

kde budú stanovené podmienky pre tento zásah; 

p) Predmetná stavba bude umiestnená aj pri ceste I. triedy, preto je potrebné požiadať o 

stanovisko príslušného správcu cesty t.j. Slovenskú správu ciest. IVSC. M. Rázusa 

104/A.010 01 Žilina. 

q) Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých 

inžinierskych sietí; 

r) Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste II/520 a 

III/2274 ktorá bude realizovaná počas realizácie prác; 

s) V prípade akéhokoľvek dotyku uvedenej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského 

samosprávneho kraja, sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a 

investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja. 

t) Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác: 
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 čistiť voľný jazdný pás vozovky; 

 zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa 

odsúhlasenej schémy; 

 zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom 

úseku cesty; 

 zabezpečovať a kontrolovať, aby materiál získaný výkopovými prácami nebol 

ukladaný na vozovku 

u) V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme 

kontaktovať zástupcu správcu ciest II. a III. triedy na tel. čísle 0917680214 alebo e-mail 

tsudk.sczsk@ vuczilina. sk 

v) Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu ciest II/520 

a III/2274 a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka ciest II/520 a III/2274: 

w) Podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s vydaním územného 

rozhodnutia pre predmetnú stavbu. 

Žiadateľ je ďalej povinný: 

 V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca 

inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady 

do termínu určeného správcom cesty, ak bude plánovať realizáciu vyššie 

uvedených úprav, ktoré budú mať za následok vyvolanú úpravu na vedení 

vlastníka vedenia, oznámi túto skutočnosť najneskôr do 4 mesiacov 

predchádzajúcich termínu realizácie úprav na vyššie uvedenej ceste, aby vlastník 

vedenia mohol zabezpečiť finančné prostriedky a zaradenie stavby do investičného 

programu vlastníka vedenia; 

 Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť 

stanovisko. 

10. Dodržať podmienky OVS Dolný Kubín číslo 109 /tech./2020 z 22.01.2020: 

a) Pred začatím zemných prác investor stavby objedná presné vytýčenie verejného 

vodovodu u Mgr. Maslíka. ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605) a verejnej 

kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií (tel. 0905 850 602). 

b) Upozorňujeme, že trasa navrhovaného zemného kábla križuje rozvodné potrubie PVC 

DN160 v úseku od STK Námestovo do Vavrečky. Ďalej križuje potrubie OC DN250, 

výtlačné potrubie OD DN150 a el. kábel pod vodojemom VDJ 2x650m3 Brehy. 

c) Dodržať ochranné pásmo plánovaného a existujúceho verejného vodovodu, 

plánovaného a existujúceho kanalizačného potrubia 1‚5 m na obidve strany od 

vonkajšieho potrubia. 

d) Požadujeme dodržať pôvodné krytie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

e) Pri križovaní podzemných vedení v našej správe žiadame kábel uložiť do oceľovej 

chráničky s min. presahom 0,5m na obe strany potrubia a dodržať STN 73 6005. 

f) Pred zásypom kolíznych miest prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich 

podmienok (Bc. Krnáč, tel. 0905 850 608, Ing. Revaj, tel. 0905 850 599). 

11. Dodržať podmienky SPP–distribúcia Žilina TD/NS/0217/2020/Šo z 25.03.2020: 

a) Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je 

stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení na písomnú objednávku, a tú zaslať na adresu: SPP distribúcia, 

a.s., Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na 

webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

b) v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: dusan.boros@spp-
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distribucia.sk) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

d) 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, 

e) stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

f) 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 obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

g) 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, 

h) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

i) 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 plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

j) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

k) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je 

l) oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 

300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

m) stavebník je povinný pri realizácií 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 TPP 702 01, TPP 702 10, 

n) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

o) 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, 

p) v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 

nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 

12. Dodržať podmienky SVP, š.p., o.z. Piešťany CZ 1677/210/2020zo 17.01.2020: 

a) Navrhovaná stavba podľa predloženej situácie bude zemným vedením križovať vodné 

toky: BP Oravy (Zlámaný potok) hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v 

správcovstve: 621, vodný tok Vavrečanka hydrologické číslo poradia: 4-21 -03, číslo v 

správcovstve: 618, rameno vodného toku Vavrečanka, hydrologické číslo poradia: 4-

21-03, BP Oravy (BP do nádrže Orava) hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v 

správcovstve: 222, vodný tok Klinec, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v 

správcovstve: 219 a 3 x vodný tok Michalovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, 

číslo v správcovstve: 213. Vzdušným vedením bude navrhované vedenie križovať 
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vodohospodársky významný vodný tok Biela Orava, hydrologické číslo poradia: 4-21-

03, číslo v správcovstve: 225. 

b) Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Biela Orava je min. 10,0 

m od reálnych brehových čiar a pri drobných vodných tokoch je 4,0 m. 

c) Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po 

ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do územia. 

d) V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu 

ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných 

inžinierskych sietí. 

e) Pri umiestňovaní podperných bodov pri križovaní Bielej Oravy požadujeme 

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku. 

f) Križovanie vodných tokov požadujeme navrhnúť riadeným pretláčaním. Štartovaciu a 

cieľovú jamu požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo tokov. 

g) Vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku a v cele] šírke koryta vodného toku aj 

jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod 

dnom vodného toku musí byt‘ min. 1,2 m. 

h) Pri súbehu navrhovanej trasy s vodnými tokmi požadujeme vedenie uložiť za ochranné 

pásmo vodného toku. 

i) S navrhovaným križovaním 3 x vodného toku Michalovka nesúhlasíme. Počet 

navrhovaných križovaní požadujeme optimalizovať resp. zdôvodniť križovania. 

j) Ďalší stupeň PD aj so všetkými detailnými riešeniami knihovaní a súbehov s vodnými 

tokmi žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii. 

13. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne, číslo ORPZ-DK-ODI1-

67-063/2019 zo 30.09.2019: 

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „FO Magurka 

0126BB Námestovo 0127BB“ „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky: 

 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej 

dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad. 

 Pred realizáciou stavby požadujeme na tunajší ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt 

prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných 

miest počas realizácie stavby. 

 Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie 

povolenia na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie pozemných komunikácií. 

 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý 

verejný záujem. 

14. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, číslo 4600061560 

z 12.10.2020 a číslo 4600054677 z 23.10.2019: 

a) V predmetnej lokalite katastra mesta Námestova, obce Oravská Jasenica, Ťapešovo a 

Vavrečka sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné 

NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia 

a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom 

výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV 

vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou 

čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia). 

b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN 

vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné 

káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN 

vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od 

krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových 
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prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

c) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

d) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať 

všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) 

týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického 

zhotovenia súbehov a križovaní. 

e) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

f) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 

objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, 

link: https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

g) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do 

stavebného denníka. 

h) V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

i) Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 

podzemné vedenia tretích osôb. 

15. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., číslo 6611932013 z 21.11.2019: 

a) 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. 

b) 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 c). 

c) Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. 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: Ján Babál, 

jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DICI 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 zaradení. 

g) V prípade ak na Varní definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

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



územného rozhodnutia číslo 0462/2020 zo dňa 04.01.2021, vydalo Mesto Námestovo  strana 15 celkom 22 

vybavuje_Ing.arch. Anton Skyčák +421_(43)_5504 _725 skycak@namestovo.sk 

DICI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa §66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

i) 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.  

j) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DICI 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 upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie 

od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

k) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLQVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia. Vytýčenie bude 

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

l) Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia. 

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 Slovak Telekom, a.s.  

n) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, 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. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

p) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 

preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 

partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

q) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí:  

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu.  

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s 
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vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 

na jeho ochranu stanovené  

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30cm skutočného uloženia 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 nepoužívali nevhodné 

náradie (napr. hĺbiace stroje) 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia  

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za 

zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)  

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

a) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

b) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

16. Dodržať podmienky Krajský pamiatkový úrad Žilina KPUZA-2019/21744-2/88419/FUR 

25.10.2019: 

c) Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne 

ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná 

pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad 

stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických 

nálezov. 

d) Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 

materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 

pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ v Žilina, najneskôr na druhý 

pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom. 

e) Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

17. Dodržať podmienky Mesta Námestovo číslo 770/2019 z 25.10.2019: 

a) Vedenie trasy optického kábla spoločnosti Orange Slovensko prechádza cez parcelu 

CKN č. 1754, ktorá je v zmysle Územného plánu mesta Námestovo platného zo dňa 

08.04.2015 uznesením č. 19-20/2015 určená pre výstavbu. Preto žiadame zmeniť trasu 

tak, aby viedla súbežne s hranicou parcely CKN č. 238. 

18. Dodržať podmienky OR PZ ODI v Dolnom Kubíne číslo ODI1-67-063/2019 z 30.09.2019: 

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „FTTH Trstená" 

„súhlasíme" a uplatňujeme si nasledovné podmienky: 

 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej 

dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad. 
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 Pred realizáciou stavby požadujeme na tunajší ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt 

prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných 

miest počas realizácie stavby. 

 Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie 

povolenia na čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie pozemných komunikácií a 

udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty. 

 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý 

verejný záujem. 

19. Dodržať podmienky DSiDATA, Námestovo číslo 864/19 z 01.10.2019: 

b) V predmetnom projekte "FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB" dochádza k stretu 

so zemnými sieťami našej spoločnosti a to vo výkrese č.6 a č.7 pri Oravskej Jasenici 

preto so stavbou súhlasíme ale pred začatím prác je potrebné požiadať o spoplatnené 

vytýčenie IS na uvedenom telefónnom čísle alebo mailom na adrese 

planovanie@dsidata.sk. 

20. Dodržať podmienky Energotel, a.s., Bratislava číslo ET/MM19/1209 z 02.10.2019: 

a) Stavba „FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB" zasahuje podzemné 

telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina a Energotel a. s. 

Bratislava, ktoré sme zakreslili informatívne do priloženej dokumentácie. Pred 

zahájením zemných prác požiadajte o vytýčenie. 

21. Dodržať podmienky OVS, Dolný Kubín 856/tech/2020 z 11.03.2020. 

 Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie 

verejného vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 

0905/850605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií a ČOV (tel. č. 

0905 850 602). 

 Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú 

vzdialenosť od ver. vodovodu a ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia. 

 Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do oceľovej 

chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005. 

 Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z 

prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m. 

 Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole 

dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku. 

22. Rešpektovať podmienky SŠI Námestovo SS/tech/2020/02012 z 18.09.2020. 

a) Spojená škola internátna, v zastúpení riaditeľkou školy PhDr. Ľubicou Glombovou, 

týmto nesúhlasí s Vami požadovanou zmenou a žiadame, aby trasa prepojenia 

optického kábla v žiadnom prípade nezasahovala do p.č. C-KN 1762/1 podľa Vášho 

návrhu zmeny trasy. Spojená škola internátna v uvedenej lokalite bude realizovať 

projekt dopravného ihriska vrátane vybudovania hľadiska v hornej časti parcely C-KN 

1762/1 ktoré sa bude nachádzať v mieste Vami plánovanej trasy optického vedenia. 

b) Pre uskutočnenie Vašej stavby máte možnosť využiť existujúcu poľnú cestu p.č. C-KN 

1762/5 súbežne sa hranicou našej parcely, pred trafostanicou vstúpiť na našu parcelu C-

KN 1762/1 podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. 

Ku konaniu sa vyjadrili: – Mesto Námestovo; Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo; 

Spojená škola internátna Námestovo; Obec Oravská Jasenica; Obec Vavrečka; Obec Ťapešovo; 

MDaV SR–Oblastný hygienik Žilina; MO SR–Správa majetku Banská Bystrica; MV SR– 

oddelenie telekomunikačných služieb v Žiline; SSC IVSC Žilina; SC ŽSK Dolný Kubín; SSE-

D Žilina; SVP, š.p., o.z. Piešťany; Lesy SR, š.p., o.z. Námestovo; OÚ v Žiline odbor 

starostlivosti o životné prostredie a odbor dopravy; Slovenský pozemkový fond Dolný Kubín; 
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OÚ v Námestove odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor; Slovak 

Telekom Bratislava; SPP–distribúcia Žilina; ORANET, s.r.o., Novoť; Oravská vodárenská 

spoločnosť Dolný Kubín; Krajský dopravný inšpektorát; Krajský pamiatkový úrad Žilina; OR 

PZ ODI v Dolnom Kubíne; OR HaZZ Námestovo; Telefonica O2 Slovakia Bratislava; Orange 

Slovensko; NASES Trnava; OTNS, a.s., Bratislava (SWAN); OravaSK s.r.o., Vavrečka; 

OravaNet, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava; Slovakia, s.r.o., Trstená; 

Energotel Žilina; Bytový podnik Námestovo, s.r.o.; DSiDATA Námestovo. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Ing.arch. Danica Hollá, Mlynská 1059/12, Námestovo, Mgr. Michaela Hrmová Adamíková (v 

zastúpení Ing.arch. Danicou Hollou) a Mgr. Elena Adamíková. Ďalej Margita Kubíková, 

Mlynská 625/17, Námestovo a Mária Valeková, Rázusova 829/8, Námestovo. 

Uvedení spoluvlastníci pozemkov podali v zákonnej lehote námietku na príslušný stavebný 

úrad v Námestove k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. 

V námietkach všetci vyjadrili nesúhlas s umiestnením tejto líniovej stavby z dôvodu, že trasa 

tejto líniovej inžinierskej stavby komunikačnej siete pre elektronické komunikácie je vedená 

tak, že ňou môžu byť dotknuté naše vlastnícke alebo iné práva. V oblasti, ktorou je vyššie 

uvedená líniová stavba trasovaná, máme spoluvlastnícke práva k pozemkom KN-E p.č. 3362/1 

na LV 2336, p.č. 2982 na LV 2007, p.č. 2983 na LV 5377, p.č. 2993 na LV 2013. Navrhovateľ 

nemá náš súhlas v zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky. 

Keďže do dnešného dňa sa s nami navrhovateľ neskontaktoval s cieľom získania súhlasu a 

keďže rozsah, akým sa stavba dotkne našich práv, nie je presne známy, s navrhovanou stavbou 

nesúhlasíme. 

Námietky sa zamietajú ako neopodstatnené. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia. 

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak 

ju podal pred uplynutím lehoty. 

Odôvodnenie 
Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 69 7270, 

v zastúpení MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany, IČO 36 23 0537, podal dňa 

06.04.2020 návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby: „FO Magurka 0126BB 

Namestovo 0127BB“. 

Predmetom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim objektom 

so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielača Námestovo – Magurka a 

existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na sídlisku v Námestove, 

Slnečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE 

Slovensko, a.s.. 

Prostredníctvom základňových staníc sa poskytujú mobilné verejné telekomunikačné služby 

(GSM, 3G, LTE) v dotknutej lokalite Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, t.j. 

nie len jednému obytnému domu a za účelom poskytnutí širokopásmových (broadband),  

vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií verejnosti v danom území. 

Plánované optické pripojenie základňovej stanice nahradí existujúce bezdrôtové (rádioreleové) 

pripojenie základňovej stanice, ktoré je menej výkonné a ktorého kapacita bude v dohľadnej 

dobe nedostatočná na poskytovanie kvalitných mobilných telekomunikačných služieb. 
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Vybudovanie optického pripojenia predmetnej optickej stanice prinesie nasledovný prospech 

obyvateľom/návštevníkom danej lokality Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica: 

 oproti súčasnosti sa podstatne zrýchlia prenosy dát ako aj prenosová kapacita, čím dôjde ku 

skvalitneniu mobilných telekomunikačných služieb v lokalite (vrátane zlepšenia rýchlosti 

mobilného internetového pripojenia); 

 zvýši sa kapacita mobilnej telekomunikačnej siete v lokalite, čím sa zníži možnosť 

preťaženia siete a následnej nedostatočnej dostupnosti mobilných služieb (vrátane služieb 

tiesňového volania (čísla 112, 150, 155, 158)); 

 zvýši sa kvalita poskytovaných mobilných telekomunikačných služieb, nakoľko  optické 

pripojenie  základňovej stanice  je kvalitnejšie ako existujúce bezdrôtové (rádioreleové) 

pripojenie, najmä sa eliminuje nepriaznivý vplyv externých faktorov (najmä počasia), ktoré 

negatívne ovplyvňujú kvalitu bezdrôtového (rádioreleového) pripojenia; 

 doterajšie paraboly, ktoré umožňujú bezdrôtové (rádioreleové) pripojenie, bude možné 

demontovať, čím sa, aj keď iba nepatrne, ale predsa, zlepší architektonický vzhľad 

dotknutých nehnuteľností; 

 nahradením bezdrôtového (rádioreleového) pripojenia optickým pripojením sa zníži úroveň 

elektromagnetického žiarenia v lokalite (tzv. elektromagnetického smogu); 

 optické pripojenie základňovej stanice umožní naplno využiť potenciál poskytovaných LTE 

služieb (takzvané mobilné 4G služby), a to najmä možnosť vysokorýchlostného mobilného 

internetového pripojenia až do rýchlosti 73 Mbit/s. Je pritom zrejmé, že existuje verejný 

záujem na kvalitnom všeobecne dostupnom poskytovaní LTE služieb, čo vyplýva aj 

z podmienok uvedených v príslušnom povolení Telekomunikačného úradu SR, v ktorom 

spoločnosti Orange Slovensko uložil podmienky minimálneho pokrytia obyvateľstva LTE 

službami a minimálnej prenosovej rýchlosti pre koncových zákazníkov (rozhodnutie je 

zverejnené na tejto adrese: http://www.teleoff.gov.sk/data/files/38851.pdf). 

K návrhu boli priložené všetky požadované náležitosti potrebné pre vydanie územného 

rozhodnutia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.  

Mesto Námestovo ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 1, 3 a 4 stavebného 

zákona dňa 22.06.2020 začatie územného konania zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania formou verejnej vyhlášky, a dotknutým orgánom štátnej správy, 

a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 

17.07.2020. 

Verejná vyhláška bola zverejnená (vyvesená) dňa 24.06.2020 a zvesená dňa 09.07.2020, tento 

deň sa považuje za deň doručenia oznámenia. Účastníci konania mohli svoje námietky 

a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom konaní dňa 17.07.2020. 

Na základe oznámenia konania uplatnili námietku dňa 16.07.2020 (poštou) Mária Valeková, 

dňa 15.07.2020 (osobne) Ing.arch. Danica Hollá, Mgr. Michaela Hrmová Adamíková (v 

zastúpení Ing.arch. Danicou Hollou) a Mgr. Elena Adamíková – spoločným listom. Ďalej dňa 

15.07.2020 (osobne) Margita Kubíková. Ústneho pojednávania sa ale nezúčastnili. 

Na ústnom pojednávaní prítomní účastníci konania boli oboznámení s predloženým návrhom, 

projektovou dokumentáciou ako aj podmienkami osadenia stavby a napájania na inžinierske 

siete a prejednalo sa konkrétne osadenie stavby na pozemkoch v náväznosti na okolité 

pozemky. Na ústnom konaní uplatnili námietku Zuzana Kozáková, František Bolek a Urbár 

Námestovo, pozemkové spoločenstvo voči trase vedenia optického kábla (nevhodne v súbehu 

s urbárnou cestou). V ten deň bola uskutočnená miestna obhliadka v teréne a bola navrhnutá 

nová trasa v časti dotknutej urbárnej cesty. Zmena spočíva v tom, že pôvodná trasa pokračuje 

ďalej v súbehu so štátnou cestou a napája sa na pôvodnú trasu (parcela E–3231 na hranici 

parciel C–1941 a 1940/1). 
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Dotknuté orgány mohli takisto oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote kedy mohli uplatniť 

svoje pripomienky a námietky aj účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol 

vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje 

stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

Tí účastníci ústneho pojednávania, ktorí počas pojednávania neuplatnili žiadne námietky so 

stavbou súhlasia, čo potvrdili aj podpismi v zápisnici zo stavebného konania. Námietky 

neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so 

začatím stavebného konania a stavebný úrad má zo to, že so stavbou súhlasia. 

Navrhovateľ nemá v zmysle § 38 stavebného zákona vlastnícke právo k dotknutým 

nehnuteľnostiam. A tak právo umiestniť stavbu na cudzom pozemku opiera o to, že ide o 

stavbu vo verejnom záujme. 

Oprávnenie zriadiť stavbu FO_Magurka_0126BB_Namestovo_0127BB na pozemkoch, ktoré 

nie sú vo vlastníctve spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vyplýva z oprávnení podľa § 66 ods. 

1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Podľa tohto oprávnenia je 

telekomunikačný podnik oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme 

zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Toto 

oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim na dotknutých nehnuteľnostiach (§ 66 

ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z.), a teda je iným právom k pozemku v zmysle ustanovení § 139 

ods. 1 stavebného zákona. 

V prípade stavby „FO_Magurka_0126BB_Namestovo_0127BB“ sa jedná o vybudovanie 

vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s. 

Umiestnenie vedení, ktoré sa majú vybudovať v rámci uvedenej stavby, na dotknutých 

nehnuteľnostiach je vo verejnom záujme, čo je nevyhnutnou podmienkou pre vznik zákonného 

vecného bremena podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z.. 

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že predmetná stavba prinesie všeobecný prospech 

obyvateľom/návštevníkom dotknutej lokality intravilánu, extravilánu mesta Námestovo, obcí 

Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, a teda je vo verejnom záujme. Na základe tejto 

skutočnosti sú splnené podmienky § 66 zákona o elektronických komunikáciách, a teda 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje právom zriadiť uvedenú stavbu na dotknutých 

pozemkoch. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že spoločnosť Orange Slovensko je pripravená 

splniť všetky povinnosti, ktoré jej zákon o elektronických komunikáciách ukladá v súvislosti s 

užívaním cudzích nehnuteľností (informačná povinnosť o výkone práva, povinnosť uviesť 

nehnuteľnosť do pôvodného stavu, resp. do stavu zodpovedajúceho účelu nehnuteľností, 

povinnosť poskytnúť náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti a pod.). 

Stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

V priebehu územného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili využitiu 

územia pre daný účel stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok tohto rozhodnutia. 

Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: námietky spoluvlastníkov 

dotknutých spoluvlastníkov ktorí vyjadrili nesúhlas s umiestnením tejto líniovej stavby z 

dôvodu, že trasa tejto líniovej inžinierskej stavby komunikačnej siete pre elektronické 

komunikácie je vedená tak, že ňou môžu byť dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva, 

boli zamietnuté ako neopodstatnené z dôvodu, že ide o stavbu vo verejnom záujme, a parcely 

uvádzané v námietke budú použité len v nevyhnutnom rozsahu aj to len v súbehu so štátnou 

cestou, jej ochrannom pásme, so súhlasom správcu tejto cesty a za ním určených podmienok. 

Správca cesty vystupuje v konaní ako ochranca verejného záujmu, a jeho požiadavky je 
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potrebné rešpektovať (umiestnenie mimo cestného telesa štátnej cesty I/78 podľa kótovania 

v situácií umiestnenia), aj keď na úkor vlastníkov parciel, ktoré s cestou susedia, prípadne sú 

vlastníkmi pozemkov aj pod touto cestou. Ide však o nevyhnutný zásah vo verejnom záujme. 

Pokiaľ ide o parcelu 3362/1, tak tam je trasa kábla vedená medzi účelovou cestou slúžiacou 

verejnosti za účelom prístupu k obhospodarovaniu priľahlých aj ďalších pozemkov, 

a oplotením areálu Spojenej školy internátnej v Námestove, cca 0,5m od oplotenia v súbehu s 

ním. Tu navrhovateľ takisto rešpektoval požiadavku ohľaduplného (v nevyhnutnom rozsahu) 

zásahu do pozemkov dotknutých trasou. 

Námietky Urbáru Námestovo, pozemkové spoločenstvo boli vo veľkej miere zohľadnené tým, 

že stavba bola presunutá v časti trasy podľa požiadavky Urbáru, a predseda Mgr. Milan 

Uhliarik vyjadril súhlas so zmenenou trasou optického kábla. 

Navrhovateľ v záujme o dosiahnutie takejto rovnováhy medzi verejným záujmom a právom na 

využívaní majetku dotknutých vlastníkov zmenil (a odsúhlasil s dotknutými organizáciami) 

trasovanie stavby súbežne so štátnou cestou a VN, čím dosiahol, že nebude obmedzovať 

dotknuté pozemky do takej miery ako v pôvodnom návrhu, a iné nebudú oproti pôvodnému 

návrhu dotknuté novým umiestnením vôbec. 

Je však potrebné spomenúť, že budú dotknuté aj pozemky, ktoré v pôvodnom návrhu dotknuté 

neboli. Z ohľadom na to, že ide o verejný záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný 

prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom (čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu), je preukázané, že navrhovateľ má právo podľa § 66 ods. 1 

zákona č. 351/2011 Z.z.: – Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme: 

a)  zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 

b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 

cudziu nehnuteľnosť, 

Na základe hore uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 
Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 

orgáne, Mesto Námestovo, Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, ktorý rozhodnutie 

vydal, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Rozhodnutie je možné preskúmať príslušným Okresným súdom, až po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. 

Správny poplatok v hodnote 100 € podľa položky 59 písmena a) ods. 2 zákona číslo 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 22.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 
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Doručí sa: 

1. MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany– splnomocnenec 

2. Obec Vavrečka v zastúpení starostom 

3. Obec Ťapešovo v zastúpení starostom 

4. Obec Oravská Jasenica v zastúpení starostom 

5. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom 

Na vedomie: 

6. Orange Slovensko a.s. Bratislava 

ku spisu 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje účastníkom konania v 

zmysle 26 správneho poriadku. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka v zmysle § 36 ods. 4) stavebného zákona 

a § 26 správneho poriadku, a zverejní písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Tento správny orgán oznámi skutočnosť o 

vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu. 

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa 

 

 

 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, 

ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.        

 


