
MEST0    PRIEVIDZA
Námestie   slobody  14,  Prievidza

Číslo: 2.4.2-04-3555-2018 (5302-2017)
Vybavuje: Ing. Búryová

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa   :
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

V Prievidzi,16.01.2018

STAVEBNÉ    POVOLENIE

Žiadateľ Mesto Prievidza

Adresa Námestie slobody č. 14, Prievidza

( ďalej len „stavebnĺk")

požiadal   dňa   04.04.2017,   o   vydanie   stavebného   povolenia  na   stavbu  podľa  projektovej
dokumentácie   s   názvom   „Rekonštrukcia   mostného   objektu   na   Košovskej   ceste   v
Prievidzi"  SO.01  - Sanácia mostného objektu,  SO.02- Lávka, na pozemkoch parc. č.  C KN
1457/2,1964/6,1835/6,1871/7, E KN 2323/203    v k.ú. Prievidza.
Na uvedenú  stavbu  sa podl'a  §  39a ods.3  písm.  c)  zák.č.50/1976  Zb.  o  územnom plánovanĺ
a stavebnom   poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení
stavby(stavebné úpravy a udržiavacie práce).

Ostatnĺ účastnĺci konania:
1.    Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Námestie slobody  14, 97101   Prievidza
2.    Ing. Peter Slašťan, Tasum-Gonar, s.r.o., Štrková  10, Žilina

::  ;::::::Í*:k::3:gä:#::it; špá:sEiáešt:=nica
5.    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., SPHN Topolčany
6.    Verejná vyhláška - pre ostatných účastni'kov konania

Mesto Prievidza, útvar stavebného poriadku ako prĺslušný stavebný úrad podľa  §  117 zákona
č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov
(ďalej  iba stavebný zákon), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a
účelové komunikácie podľa par.3a ods.4 zákona č.135/1961  Zb. o pozemných komunikáciách
v znení  neskorších  predpisov,  v  súlade  s  ustanovením  §  61  ods.1  zákona  č.  50/1976  Zb.    o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov vo
veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:

Stavba „Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi"

(ďalej len „sĺavba")
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pozostávajúca  z  (stmčný opis, kapacita):

SO.0l -Sanácia mostného objektu
-      búranie mostného zvršku objektu v celom rozsahu, odvodňovačov
-     zriadenie spádového betónu dosky
-      zriadenie konštrukčných vrstiev izolačného systému mosta, v celej voľnej ploche

vozovky
-     zriadenie dilatačných prechodov, odvodňovačov
-      zriadenie sanácie nosnej konštrukcie a spodnej stavby
-      zriadenie náterov nosnej konštrukcie a spodnej stavby

SO.02- Lávka
-      búranie časti nosnej konštrukcie
-      zriadenie oceľových priečinkov a spriahajúcich kotiev
-     zriadenie   rozmiestnenia   filigránových   dosiek   a osadenie   zabudovaného   kotvenia

zábradlia
-      zriadenie úpravy spodnej  stavby v obojstranne časti krídiel
-      zriadenie mostovky lávky s prislušenstvom
-      zriadenie sanácie a náterov nosnej konštrukcie a spodnej stavby

v   kat. území Prievidza na pozemkoch parc.  č.  C KN  1457/2,1964/6,1835/6,1871/7, E KN
2323/203  sa podľa §   66 stavebného zákona  v súlade   s   §  10 vyhl. č. 453/2000 Z.  z., ktorou
sa  vykonáva  stavebný  zákon,

p o v o 1' u j e.

Stavba sa z hl'adiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neučitú.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1.    Ochrana  prírody  a krajiny,  zabezpečenie  starostlivosti  o životné  prostredie  a  súlad

urbanistického  riešenia  a  architektonického     riešenia  stavby  s okolitým     životným
prostredĺm:   Predmetná  stavba  bude  umiestnená  v zastavanom  území  obce,  mimo
chránených území  v zmysle  zákona,  mimo  území  medzinárodného  významu a mimo
území  európskej  siete   chránených území Natua  2000.  V stavbou  dotknutom území
platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.

2.    Stavebno-technické   riešenie   bude   v zmysle   predloženej   projektovej   dokumentácie
s názvom: Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi.

3.   Sflad     ubanistického     a     architektonického           riešenia     stavbv     s     okolitým_
_Životným Dro stredím :
Návrh stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta.

4.   Napojenie na pozemné komunikácie -existujúce.
5.   Napojenie na siete technického vybavenia -existujúce.
6.    Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy   týkajúce sa bezpečnosti práce

:;;:a#šcúhBZpmi:d:ä;'a20d|b3aťz?:.o:hbg:ezčdnroasvtiiaap:::eb:at:tcaĽei:is#F=š:á:::v:á
stavebných prácach.

7.    Dodržať  ust.  §  48  a nasl.  stavebného  zákona,  vyhl.  č.  532/2002  Z.  z.  o  všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické nomy STN.
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8.    Dodržať  nariadenie   vlády   SR   č.   396#006   Z.   z.   ominimálnych   bezpečnostných
a zdravotných  požiadavkách na stavenisko, ako i ustanoveria zákona č. 95#000 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.    Stavbu    bude     uskutočňovat'     stavebnĺk     prostredníctvom     zhotoviteľa    určeného
výberovým  konaním.  Do  15  dní  Do  ukončení  vÝberového  konania  stavebník  oznámi
stavebnému úradu zhotoviteľa stavbv.

10. Stavba bude dokončená nqjneskôr do 36  mesiacov  od začatia v zákonnej  lehote.  0
predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad.

11.  Stavebník  je  podľa  ustanovenia  §   66   ods.2  písm.   h/  stavebného  zákona  povinný
oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

12. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe  a uŽívaní  stavby, na plnenie
požiadaviek   uplatnených   obcou a   dotknutými orgánmi ,   prípadne          požiadaviek
vlastníkov sietĺ a zariadenĺ verejného dopravného technického vybavenia na napojenie
na tieto   siete,  na dodržiavanie  prislušných technických   predpisov,                 pristup  a
uŽívanie  stavby  osobami  s  obmedzenou  schopnost'ou  pohýbu  a  orientácie,             na
komplexnosť  stavby a zariadenie staveniska:

a)    Okresné    riadi.elktvo    Policajného   zboru,    Okresný    dopravný    inšpektorát,
Prievidza:

1.V povolení cestného správneho orgánu uviesť temín použitia dopravných značiek,
2.minimálne  48   hodín  pred  použitím  prenosných  dopravných  značiek  na  ceste  1/9  toto
písomne oznámiť na KDI v Trenči'ne na e-mail Martin. sk a fax 0961202509,
3.  v povolení  cestného  správneho  orgánu bude  presne  uvedené,  kto  zodpovedá za prenosné
dopravné   značky.   Uvedená   bude   aj   adresa  zodpovednej   organizácie,   meno   a kontaktné
telefónne číslo osoby, ktorá zabezpečí odstránenie prípadne zistených nedostatkov a pod.,
4.  pred  samotným  umiestnením  prenosných  dopravných  značiek  prizvať  na  kontrolu  ich
umiestnenia  a vyhotovenia  zástupcov  cestného  správneho  orgánu,  dopravného  inšpektorátu
aprojektanta,
5. prenosné dopravné značky použité na ceste 1/9 budú zväčšeného rozmeru,
6.   prenosné   dopravné   značky   budú   počas   celej    doby   použitia   ftinkčné,   to   znamená
zabezpečené  proti  spadnutiu,  pootočeniu,  udržiavané  v čistote,  bez  poškodenia,  umiestnené
kolmo na smerjazdy vozidiel a pod.,
7.  prenosné  dopravné  značky budú  použité  len  v takom  rozsahu  a takým  spôsobom,  ako  to
nevyhnutne  vyžaduje  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej  premávky  a budú  umiestnené  len  na
nevyhnutne potrebnú dobu,
8.  dopravné  značenie  bude  zrealizované  v zmysle  platných  zásad,  technických  podmienok
a noriem,  vyhotovené  v súlade  so  zákonom  č.  8/2009  Z.z.  o cestnej  premávke  a o zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov,  vyhláškou  MV  SR č.  9/2009  Z.z.  ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
9.  dočasné  dopravné  značenie    na  ceste  1/9  bude  použité  súčasne  s dočasn}h  dopravným
značením na ostatných pozemných komunikáciách,
10. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne si vyhradzuje právo dodatočne stanovit'
podmienky alebo uložené podmienky zmenit', ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo dôležitý verejný záujem.

b) Mesto Prievidza - cestný správny orgán
S navrhovanou  rekonštrukciou  mostného  objektu  na  KoŠovskej   ceste   súhlasím.   Pred
začiatkom realizácie prác požadujem v dostatočnom časovom predstihu ( min. 2 týždne)
požiadať:
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- o zvláštne uŽívanie miestnych komunikácii
- o učenie prenosného dopravného značenia
- o čiastočnú prĺpadne úplnú uzávierku miestnych komunikácii.
Žiadosti    predložiť    so    súhlasom    Okresného    dopravného    inšpektorátu    Prievidza    spolu
s odsúhlasenou    projektovou    dokumentáciou    riešených    dopravných    obmedzeni'    počas
realizácie prác.

c) SPP-distribúcia, a.s., Bratislava:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začati'm vykonávania iných činnosti' je stavebnĺk

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej  objednávky,  ktorú je  potrebné  zaslať  na  adresu:  SPP  -  distribúcia,  a.s.,  Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44fl), 82511  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  povimý  oznámiť  začatie  prác  v ochrannom  pásme  plynárenských  zai.iadení
zástupcovi  prevádzkovatel'a  SPP-D  (p.  Šimo  Daniel,  tel.  č.  +421  32 242  3203)  najneskôr 7
dní pred zahájeni'm plánovaných prác,
-            stavebník je povinný zabezpečiť pn'stupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti    z dôvodu    potreby    prevádzkovania    plynárenských    zariadeni',    najmä    výkonu
prevádzky,  údržby  a výkonu odbomých prehliadok a odbomých skúšok opráv,  rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
-            stavebník je povinný umožnit' zástupcovi spp-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
-             stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti  menšej  ako  l,5  m na
každú  stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadenĺ  v súlade  s STN  73  3050  až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,

ak   pri   výkopových   prácach   bolo   odkryté   plynárenské   zariadenie,  je   stavebník
povinný kontaktovat' 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 denni'ka,
-            prístup    kakýmkoľvek    technologick)h    zariadeniam    SPP-D    nie    je    povolený
a manipulácia s nimi je prĺsne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
SPP-D,
-            odkryté   plynovody,   káble,   ostatné   inžinierske   siete   musia   byt'   počas   odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

žmeni|is;:ž:bä;íerna:;:ieď:::rfĺsbokuupul|y.nž:#uvrpenqj;::aí'mte:;áe::=e,eť:::vž;žkatá:Jfe::
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
-             každé  poškodenie  zariadenia  spp-D,  vrátane  poškodenia  izolácie  potrubia,  musí  byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850  1 1 1  727,

-    upozorňujeme,  Že  SPP-D môže pri  všetkých prĺpadoch poškodenia plynárenských zariadenĺ

podať  podnet  na  Slovenskú  obchodnú  inšpekciu  (SOI),  ktorá  je  oprávnená  za  porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
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-  zariadenia  uložit'  podľa  ustanovenĺ  Zákona  o energetike  sankciu  vo  výške  300  €  až

150 000 €,
-  stavebni'k je  povinný pri  realizácii  stavby  dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného  zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,  ako  aj  podmienky
uvedené v Zápise  z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochramých a/alebo bezpečnostných pásiem,
-stavebník   je   povinný   pri    súbehu   a križovani'   navrhovaných   vedení   a existujúcimi

plynárenskými zariadeniami dodržat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
-    stavebník  nesmie  v ochrannom  pásme  plynárenských  zariadenĺ  v zmysle  §  79  a  §  80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné Šachty, trvalé porasty a pod.

d)   Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivos.i o životné prostredie:
- odpadové hospodárstvo
1.  Zabezpečiť   zhodnotenie   resp.   zneškodnenie   odpadov,   ktoré   vzniknú   počas   realizácie

stavby,   v súlade   s par.14   ods.1   písm.   d)   zákona  o odpadoch,   prostredníctvom  osôb
oprávnených nakladať  s  odpadmi  podľa zákona   o odpadoch.  Doklad  o  zhodnotení  resp.
zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.

2.  Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podl'a §99 ods.  1  písm. b) bod
5 zákona o odpadoch.

- štátna vodná správa
1.  Rešpektovat' rozvody verejného vodovodu a verejnej  kanalizácie v súlade  s ustanoveniami
zákona   č.   442/2002   Z.z.   o verejných   vodovodoch   averejných   kanalizáciách   a o zmene
a doplnení  zákona  č.  276/2001   Z.z.  o regulácii  v sieťových  odvetviach  v znení  neskorších

predpisov.  Zásah  do  ochranného  pásma  alebo  križovanie  verejného  vodovodu  a verejnej
kanalizácie   zrealizovať   v súlade    s požiadavkami    prevádzkovateľa   verejného   vodovodu
a kanalizácie a STN 73 6005.
2.  Navrhovanú  stavbu  a zásah  do  ochranného  pásma  akoryta  vodného  toku  Handlovka
odsúhlasiť správcom vodného toku, SVP, š.p., o.z. Piešťany.
3.  Na  stavby  na  pobrežných  pozemkoch,  v zátopovom  územĺ  avo  vodnom  toku  je  pred
vydanĺm    stavebného    povolenia   potrebný    súhlas    Okresného    úradu    Prievidza,    odboru
starostlivosti o Životné prostredie podľa § 27 vodného zákona.
4.   Na   vykonávanie   stavebných   prác   vo   vodnom   toku,   pred   začatĺm   realizácie   stavby
vypracovať   povodňový   plán   zabezpečovacích   prác   počas   výstavby   podľa   vyhlášky   č.
261/2010   Z.z.   Povodňový   plán   odsúhlasený   správcom   toku  predložiť  na   schválenie   na
Okresný úrad Prievidza, odboru starostlivosti o Životné prostredie.
5.  Na  stínanie  a odstraňovanie  stromov  a krov  v korytách  vodných  tokov,  na  pobrežných
pozemkoch  a v inundačných  územiach  je  potrebné  povolenie  Okresného  úradu  Prievidza,
odboru starostlivosti o Životné prostredie podľa § 23 ods.  1) písm.a vodného zákona.
- ochrana pľírody a krajiny
v prípade nevyhnutného výrubu drevĺn rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona
a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,
dodržat'  povinnosť  ustanovenú  v  §  4  ods.   1  zákona,  podľa  ktorej je  každý  pri  vykonávaní  činnosti,
ktorou  môže  ohroziť,   poškodiť  alebo  zničiť  rastliny  alebo   živočíchy  alebo   ich   biotopy  povinný

postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu
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e)     SSE-Distribúcia, a.s„ Žilina
1.  V predmetnej  lokalite  katastra Prievidza,časť  Staré  mesto,  na ulici  Košovská cesta,  KN -
v zmysle predloženej  PD,  sa nachádzajú nadzemné NN  vzdušné  vedenia a   podpemé  body,
podzemné   VN  vedenia.   Zakreslenú  orientačnú  trasu  týchto   vedení   Vám  prikladáme  na
situačnom   výkrese   ako   prílohu   tohto   vyjadrenia   (   červenou  plnou   -VN   vedenia   22kv
podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251#012 Z.z.  a bezpečné vzdialenosti podl`a príslušných noriem STN  ( NN vzdušné vedenie
od  krajného  vodiča  na  každú  stranu  1  meter,  VN  zemné  káblové  vedenie  na každú  stranu
l eter).   Pri realizácii výkopových prác, Žiadame neporušiť celistvost' uzemňovacQj sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnqj trasy podzemných vedení potrebné fýzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
smerovanQj na e-mailovú adresu orevadzkovatelt®ssed.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri

:iääälypio=#:?n::ť=riviiiciáž#ymi::#äää.blízkosti'jepotmbnébezpodmienečne

§;iíz;##:tFSEd.%T#sC[+uš::iro8st::#ĺáĽ##;ľí:#;#uLíp=ren[::í*ť%::
zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovanĺ zemných vedenĺ Žiadame dodržať manipulačný priestor min.  1  meter
m   každú   stranu   V opačnom   prípade   pri   opravách   arekonštrukciách   našich   zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8.  Zároveň si  Vás dovoľujeme upozomiť,  Že v danej  lokalite  sa môžu nachádzať S  vedenia
tretích osôb.
9.  Platnosť tohto vyjadreniaje obmedzená na   12 mesiacov odo dňajeho vystavenia.
f)  Slovenský vodohospodársky  podnik š.p„  OZ Piešt'any,  Správa  povodia  hornej  Nitiir
Topolčany
-  rekonštruované  premostenie  sa  nachádza  na  vodohospodársky  významnom  vodnom  toku
IHandlovka (číslo  toku  516,  číslo  hyd.  Poradia 4-21-11-036,  parcela KN{  2323#03-vodné

plochy so založenĺm LV na vlastníka Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica).
Ochramé pásmo predmetného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6,0 m
oJbrehovýchčiar.
-k stavebným   prácam   v dotyku   s vodným   tokom   požadujeme   prizvať   zástupcu   našej
organizácie (úsekový technik M. Ďuriš -tel. 0907 794889), a riadiť sajeho pokynmi.
- počas stavebných prác neukladať stavebný materiál do koryta vodného toku
-   na  kolaudačné   konanie   žiadame   prizvať   zástupcu   našej   organizácie,   kde   nám   budú
oJovzdané  detaily  skutočného  vyhotovenia  aj  so  zameraním  v digitálnej  forme  (  z dôvodu
vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 pdst. 3 vodného zákona).

g) Slovak Telekom, a.s. Bratislava:

:.Ží#i:fe#b#ad:ĹĹiäťoovce#gzŤákĹ::mč.(§36581#naz.Či.3o51oc?#iez;;z3
rušeniu

2.   Vyjadrenie   stráca  platnosť  uplynutím  doby  platnosti  uvedenej   vyššie  vo  vyjadrení,  v

pripade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné  číslo  v  Žiadosti  nezodpovedá vyznačenému polygón  u  alebo  k  si  stavebník nesplnĺ
povimost' podľa bodu 3.



-7-

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prĺpade ak zistil, Že jeho zámer, pre ktorý
podal  uvedenú Žiadosť je  v  kolízii  so  SEK  Slovak  Telekomfls.  a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,
s.r.o.   alebo   zasahuje   do   ochranného   pásma   týchto   sieti   (najneskôr   pred   spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych   podmienok   ochrany   alebo   preloženia   SEK   prostredníctvom   zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, Deter.blahoí@telekom.sk. +421465432144
4.   Vzmysle   §66  ods.   7  zákona  č.   351#011   Z.z.   oelektronických  komunikáciách  sa  so

projektu  stavby musí  zakresliť priebeh všetkých  zariadení  v mieste  stavby.  Za splnenie  tejto
povinnosti zodpovedá proj ektant.
5.  Zároveň  upozorňujeme  stavebníka,  Že  v zmysle  §66  ods.   10  zákona  č.  361#011  Zz  je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK
6.   Upozorňujeme   Žiadateľa,   Že   v textovej   časti   vykonávacieho   projektu  musí   figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.  o zákaze zriaďovania
skládok   materiálu    a zriaďovanie    stavebných    dvorov    počas    výstavby    na   existujúcich
podzemných  kábloch  a projektovaných  trasách  prekládok  podzemných    telekomunikačných
vedení a zariadení.
7.  V prípade ak na Vami definovanom území v Žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť. ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o.  je  potrebné  zo   strany  Žiadateľa  zabezpečiť  nadzemnú   sieť  proti  poškodeniu  alebo
narušeniu ochranného pásma.
8.  Nedodržanie  vyššie  uvedených  podmienok  ochrany  zariadení  je  porušením  povinností

podľa §  68 zákona č. 351#01 lz.z. o elektronických komunikáciách v platnom znenĺ.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po  tom,  ako vydané  vyjadrenie  stratí  platnost', je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavební povinný požiadať
o vytýčenie  polohy  SEK  spoločnosti   Slovak  Telekom,  a.s.  a DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  na
ppovrchu  terénu  Vzhľadom  k  tomu,  Že  na  Vašom  záujmovom  území  sa  môžu  nachádzať
zzariadenia iných prevádzkovateľov,  ako  sú napr.  rádiové  zariadenia,  rádiové trasy,  televĺzne
káblové   rozvody,   týmto   upozorňujeme   Žiadateľa   na   povinnost'   vyžiadat'   si   obdobné
vijadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie     polohy     telekomunikačných     zariadení     vykoná     Slovák     Telekom     a.s.

a DIGISLOVAKIA,  sT.o.  na  povrchu  terénu  vykoná  Slovak  Telekom,  a.s.  na  základe
samostatnej  objednávky do troch týždňov od jej  doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi :

Peter Blaho, Deter.blahoí@telekom.sk, +42146 5432144, 0903590377
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
1 l.Stavebník  alebo  ním  poverená  osoba  je  povinná  bez  ohľadu  na  vyššie  uvedené  body

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

i2.t°ŽhiLľ##iť vyjadrenie použiť  iba pm  účei"  pm ktoý 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,  prenztjímať alebo  využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom` a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v pripade ak plánuje napojiť nehnutel'nost' na verejnú
elektronickú  komunikačnú  sieť  úložným  vedením,  je   potrebné  do  projektu  pre  územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prĺpojku.
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14.    Poskytovateľ   negarantuje    geodetickú   presnosť   poskytnutých   dát.    Poskytnutie   dát
v elektronickej fome nezbavuje Žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1.V prípade,  Že  zámer  stavebníka,  pre  ktorý  podal  uvedenú  Žiadosť,  je  v koli'zii  so  SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DOGO 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       vprípade       potreby       premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
-       Odsúhlasenie       projektovej        dokumentácie       vprípade       potreby       premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej  žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti'
(alebo vybudovanĺm telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Zlievsky,zlievsk k' 09U] 8;]79U]
UPOZORNENIE:   V káblovej   ryhe   sa  môže   nachádzať  viac   zariadeni'   (káble,   potrubia)
s rôznou funkčnost'ou.
2.Pri  akýchkoľvek  prácach,   ktorými   môžu  byť  ohrozené  alebo  poškodené  zariadenia,  je
žiadateľ povinný vykonať všetky objekti'vne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečĺ:
-  Pred  začatĺm  zemných prác,  vytýčenie  a vyznačenie  polohy  zariadení  priamo  na povrchu
terénu.
- Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, kton' budú vykonávať zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou  polohou  tohto  zariadenia  a tiež  s podmienkami,  ktoré  boli  na jeho  ochranu
stanovené.
- Upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

::a::Z:ľo:ní;pza::S:Foaunc:š'e::šdp:ĺí:::::CehíeFj:Sžtíavcaiívž:#oud::d:níaad:eari(adneanjr?r:í;ĺva:[:
stroje).
-  Aby  boli  odkryté  zariadenia  riadne  zabezpečené  proti  akémukoľvek  ohrozeniu,  krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti  1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo  12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom,  a.s.  a DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  nezodpovedajú  za  zmeny  priestorového  uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE:  V pn'pade,  že  počas  výstavby je  potrebné  zvýšiť,  alebo  zni'Žiť  krytie  tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3.V  pripade  požiadavky  napojenia  lokality,  resp.  objektu,  na  VSST  (verejná  sieť  ST)  je
potrebné si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia,
4.Žiadame  dodržat'  platné  predpisy  podl'a  STN  73   6005   pre  priestorovú  úpravu  vedení
v plnom rozsahu.

Ostatné podmienky:
-stavebnĺk je  povinný  konať  tak,  aby  nespôsobil  ujmu  na  právach  aprávom  chránených
záujmoch  vlastni'kov  dotknutých  nehnutel'nosti',  ak  sa jej  nedá  vyhnúť,  obmedziť  ujmu  na
najmenšiu možnú mieru,
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-po skončení nevyhnutných pozemných prác je držitel' povolenia alebo ni'm poverená fyzická
osoba alebo právnická osoba, povinný uviest' pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je
možné, je povinný uhradiť vlastni'kovi pozemku spôsobenú škodu,
-  pred  kolaudáciou  stavby  odovzdať  zameranie  realizovanej   stavby  na  Technické  služby
mesta  Prievidza,  spol.  s r.  o.  v digitálnom  tvare  vo  fomáte  dgn.,  potvrdenie je  potrebné
doložiť k návrhu na  kolaudáciu stavby,

Dokončenú stavbu, pn'padne jej čast' spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76
stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného   rozhodnutia. Kolaudačné konanie
sa začína na pi'somný návrh  stavebni'ka.
Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Stavebné  povolenie  a  rozhodnutie  o  predĺžení  jeho    platnosti  sú  záväzné  aj  pre  právnych
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastnĺkov konania: neboli uplatnené.

0 d ô v o d n e n i e:

Stavebnĺk  Mesto  Prievidza  ,  Námestie  slobody  č.   14,  Prievidza  podal  dňa    04.04.2017  na
tunajšom   stavebnom   úrade   žiadosť   o stavebné   povolenie   na   stavbu      podľa   projektovej
dokumentácie s názvom Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi"
na  pozemkoch  parc.  č.   C  KN   1457/2,1964/6,1835/6,1871/7,  E  KN  2323/203         vk.ú.
Príevidza.
Vsúlade   sust.   §   39a,   ods.   3   písm.   c)   zákona   č.   50/1976   Zb.   oúzemnom   plánovaní
a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej  iba „stavebný zákon") sa na predmetnú stavbu
rozhodnutie o umiestnení  stavby   nevyžaduje  (  stavebné úpravy  a udržiavacie práce).  Dňom
podania Žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto         Prievidza,     ako    Špeciálny    stavebný       úrad       pre   miestne     komunikácie
aúčelové  komunikácie   podl'a   ustanovenia  §  3a,  ods.  4  a  §  16   zákona či'slo  135/1961  Zb.
o pozemných     komunikáciách,    v znení  neskorších    právnych  predpisov  (ďalej  len  „cestný
zákon") a ako stavebný úrad, príslušný podľa §  117, ods.1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní  a stavebnom  poriadku  v platnom  znení  (ďalej  iba  „stavebný  zákon")  v  súlade  s
ustanovením  §  61  ods.  4  stavebného  zákona  oznámilo  (  verejná  vyhláška -líniová  stavba,
veľký  počet  účastníkov  konania,  zvlášť  rozsiahlych  stavbách)  verejnou  vyhláškou  začatie
stavebného   konania   dňa  14.06.2017  dotknut)h  orgánom  a známym   účastníkom  konania
a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovani'm na deň  14.07.2017.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konanĺ   preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk   uvedených v ustanoveniach §  37 a   §  62 stavebného zákona,   prerokoval
ju  s  účastníkmi  konania  a  dotknutými  orgánmi     a  zistil,  že  uskutočneni'm  stavby  nie  je
ohrozený  verejný  záujem,  ani  neprimerane  obmedzené  alebo  ohrozené  práva  a  oprávnené
záujmy  účastníkov  konania.  Dokumentáciu  stavby  vypracovala  oprávnená  osoba.  Návrh je
v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta.
V  priebehu  stavebného  konania  nenašiel  stavebný     úrad  dôvody,  ktoré  by  znemožňovali
povolenie  stavby.  Posúdenie  stavby  vykonali  tieto  dotknuté  orgány  alebo    nimi  poverené
organizácie,  pn'slušný  orgán  obecnej   samosprávy,  organizácie  spravujúce     rozvodné  siete
a títo  účastníci  konania:     Mesto  Prievidza-referát  územného  plánovania,  cestný  správny
orgán, SAD Prievidza a.s., Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Stredoslovenská energetika, a.s.
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Žilina,  Slovenský  vodohospodársky  podnik  š.p.,  OZ  Piešťany,  Správa povodia homej  Nitry
Topolčany  Slovenský  plynárenský  priemysel,  a.s.  Bratislava,  Stredoslovenská  vodárenská
prevádzková   spoločnosť,   a.s.,   Okresné   riaditeľstvo   PZ   ODI   Prievidza,   Okresný   úrad
Prievidza,    odbor    starostlivosti    oživotné   prostredie-OH,    ŠVS,    OPK,   EIA,    Okresné

::aédl::is:=T:.ss.ÍäkÉ:lol:kzácrE:n=veá:;bzoĽp:::vász:;domrl=ngoeks::ž::srkoohaosdĹUBt::t`sLaá:.:
dokladypredloženékvydaniustavebnéhopovolenia:projektovádokumentáciastavby,kópiu
z katastrálnej  mapy,  výpis  z listu  vlastníctva.  Na  základe  vyššie  uvedeného,  predložených
kladnýchvyjadreníakoiuskutočnenéhoústnehokonania,nenašielstavebnýúradvpriebehu
konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektantstavby:Ing.PeterSlašťan,Tasum-Gonar,s.r.o.,Štrková10,Žilina

poučenie:

Proti  tomuto  rozhodnutiu  sa možno  podl'a  §  53  a  nasl.  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom
konaní(správnyporiadok)vzneníneskoršĺchpredpisovodvolaťdo15dníododňadoručenia
na  Okresný  úrad  Trenčín,  odbor  výstavby  a  bytovej  politiky,  Hviezdoslavova  3,  911   01
Trenčín,  podaním  odvolania na  stavebnom úrade,  t.  z.  na  mesto  Prievidza,  Mestský  úrad  v
Prievidzi,  Námestie  slobody   14,  971   01   Prievidza.  Rozhodnutie  je  po  vyčerpaní  riadnych
opravných   prostnedkov   preskúmateľné   správnym   súdom   podl'a   ustanovenĺ   Správneho
súdneho poriadku.

-.\//------.....----,.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

zalsnt:?§:eáf:n=S:naačnocám

na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548

Pnlohy pre stavebnĺka a stavebný úrad:
-PD   stavby  overená  stavebným  úradom  v stavebnom konaní.
Stavebné povolenie  sa doručí:

1.    stavebník
2.    ostatní účastnĺci konania, tak ako sú uvedenĺ vo výrokovej časti
3.    a/a


