OBEC DLHÁ NAD ORAVOU
027 55 Dlhá nad Oravou
Č. j.: 206/2015/267 - TS05/A10

Dlhá nad Oravou, 17.7.2015

Vybavuje: Ing. Spitzkopfová, 043/5823850

Vec
DSIDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo - návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad
Oravou“, na pozemku: líniová stavba v k. ú. Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
DSIDATA, s.r.o, Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo (ďalej len
navrhovateľ) podal dňa 19.5.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou“,
na pozemku: líniová
stavba v k. ú. Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou.
Obec Dlhá nad Oravou, ako príslušný stavebný úrad určený podľa §119, ods.1
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon), rozhodla podľa §§39, 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a podľa § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci
žiadosti o umiestnenie stavby takto:
pre navrhovateľa: DSIDATA, s.r.o, Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
vydáva

územné rozhodnutie
o umiestnení stavby: „Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou“,
na pozemku:
líniová stavba,
v k. ú.
Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou,
tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.
Popis stavby:
Inštalácia optického závesného kábla na existujúce podperné body na železničnej trati medzi
obcami Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou o predpokladanej celkovej dĺžke 10km. Pri
výstavbe sa počíta s využitím optického kábla aj pre možné potreby železničných
telekomunikácii.
Pre výstavbu budú použité existujúce drevené telegrafné stĺpy vo vlastníctve ŽSR.
Navrhovaná trasa je na úseku od obce Nižná nad Oravou žkm 46 a bude končiť v Dlhej nad
Oravou (v tejto etape na žkm 35,2). Na každom podpernom stĺpe bude optický kábel ukotvený
nad vedením kábla železníc.
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Stavba bude realizovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD) železničnej trate Kraľovany –
Trstená, číslo trate 181.
Prevádzkový súbor A: úsek medzi obcami Nižná nad Oravou – Podbiel, počet stĺpov
80, dĺžka trasy 4km: Začiatok trasy v Nižnej nad Oravou na stĺpe č. 584, žkm 46 kde bude
privedený od betónového stĺpa SSE-D. Koniec trasy v obci Podbiel na stĺpe ŽSR č.505, žkm
42 kde bude trasa kábla pokračovať na stĺpy SSE-D za účelom ťahania siete v obci aj ako
pokračovanie trasy do ďalšieho prevádzkového súboru mimo železničnej trate v časti stanice
Podbiel.
Prevádzkový súbor B: Železničná stanica Podbiel – vzdušné a zemné optické vedenie,
dĺžka trasy 2,3km: Optické vedenie v tomto súbore je tvorené vzdušným vedením vedeným
cez existujúce betónové podperné body vo vlastníctve SSE-D, ďalej pokračuje vzdušným
vedením po stĺpoch vo vlastníctve ŽSR, na ktorých je umiestnený kábel el. prívodu pre stanicu
Podbiel. Vzdušný úsek je ukončený na betónovom PB č. S05. Celková dĺžka vzdušného
vedenia v tejto časti je 166m. Zo stĺpu S05 pokračuje optické vedenie zemou – rieši objekt SO02 ZEMNÉ OPTICKÉ VEDENIE. Optický kábel bude uložený v chráničke HDPE40
v pieskovom lôžku, trasa bude označená výstražnou oranžovou fóliou. Rozmery výkopu –
0,8x0,35m. Vedenie bude trasované okrajom panelovej plochy, križovaním poľnej cesty
kolmo na jej os smerom k násypu železnice, pätou násypu, v pozemkoch vo vlastníctve ŽSR až
k stĺpu č. 503. Celková dĺžka úseku – 315m.
Prevádzkový súbor C: úsek medzi obcami Podbiel – Krivá, počet stĺpov 44, dĺžka trasy
2,3km: Začiatok trasy v obci Podbiel na stĺpe č. 503, žkm 41,5 kde bude kábel privedený
zemným vedením popri miestnej poľnej ceste. Koniec trasy v obci Krivá na stĺpe č.459, žkm
39,2 kde bude odbočka do obce Krivá za účelom ťahania siete v obci. Z uvedeného stĺpa
č.459 pokračuje optický kábel do ďalšieho prevádzkového súboru.
Prevádzkový súbor C: úsek medzi obcami Krivá – Dlhá nad Oravou, počet stĺpov 82,
dĺžka trasy 4km: Začiatok trasy v obci Krivá na stĺpe č.459, žkm 39,2. Koniec trasy v obci
Dlhá nad Oravou na stĺpe č.378, žkm 35,2 kde bude odbočka do obce Dlhá nad Oravou
pretlakom popod železničnú trať, ďalej výkopom až k existujúcemu betónovému stĺpu SSE-D
za účelom ťahania siete v obci. Z uvedeného stĺpa č.378 pokračuje optický kábel do ďalšieho
prevádzkového súboru.
Odbočenie do obce Dlhá nad Oravou bude zrealizované zemným optickým káblom, ktorý
bude zvedený po stĺpe č. 378 v ŽKM 35,2, ďalej pretlakom popod železničnú trať. Zemný
optický kábel ďalej pokračuje k existujúcemu betónovému stĺpu vo vlastníctve SSE-D.
Závesný optický kábel nemá ochranné pásmo. Vzdušná trasa bude vedená v súbehu s káblom
ŽSR a umiestnená bude vždy nad vedením kábla železníc, na opačnej strane stĺpa ako je
železničný kábel.
V mieste križovania koľajiska sa káble uložia do chráničky vybudovanou metódou
pretláčania (v prípade výkopu do ryhy širokej 0,65m a hlbokej 1,5m). V mieste križovania
koľajiska káble musia byť uložené v chráničke s krytím min. 1,5m pod niveletou koľaje. V
prípade realizácie chráničky pre káble pretláčaním, musia byť v hĺbke 1,5m od pláne
železničného spodku.
Na trase dôjde ku križovaniu:
 Miestnej cestnej komunikácie v Nižnej, minimálna výška kábla nad úrovňou vozovky –
6,5m
 KRIŽOVANIE CESTY č. I/59 VZDUŠNÝM VEDENÍM min. výška vedenia h = 6,5m

3. strana rozhodnutia č. 206/2015/267 z 17.7.2015





KRIŽOVANIE ŽELEZNIČNEJ TRATE VZDUŠNÝM VEDENÍM v km. 42,932, min.
výška vedenia h = 5m
KRIŽOVANIE ŽELEZNIČNEJ TRATE VZDUŠNÝM VEDENÍM v km. 41,985, min.
výška vedenia h = 5m
Križovanie železničnej trate zemným vedením v km 35,200.

Objektová skladba
SO 01 - Vzdušné vedenie
SO 02 - Zemné vedenie
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria, existujúce podperné body
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Polohopisné umiestnenie stavby:
- stavba bude umiestnená na telegraf. stĺpoch, resp. v novonavrhovaných chráničkách
2. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo
STN
- Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších
predpisov, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie (§43d až 43i, § 48 až §53)
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu
Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom
3. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom
rozsahu oprávnený:
- v zmysle §66, ods.1, písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

- v zmysle §66, ods.1, písm. b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť,

- v zmysle §66, ods.1, písm. c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy
a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku
- v zmysle §66, ods.3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách: Podnik,
ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby
nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju
obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť
vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu
havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na
vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho
upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
- v zmysle §66, ods.4 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách: Po
skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého
stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je
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možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak
vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú
primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok
na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú,
každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa
uplatnenia si nároku v príslušnom podniku
4.požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
SSE-D, a.s. Žilina (46000113471 z 23.3.2015)
1. v predmetnej lokalite v katastri obcí Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, časť
súbežne s hlavnou komunikáciou sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN a VVN vedenia
a podperné body, nadzemné NN vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia,
podzemné NN vedenia a skrine
2. od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona č.251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú 10 metrov, NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú
stranu
1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť
uzemňovacej sústavy.
3. presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická
príprava a RP Námestovo
4. pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme a v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU Námestovo
5. pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. musí realizátor
prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia
6. 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..
7. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. Stavbu realizovať v zmysle
platných STN a predpisov.
OVS a.s. Dolný Kubín (605/tech./2015 z 23.3.2015)
- pred začatím zemných prác je investor povinný objednať presné vytýčenie verejného
vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov a verejnej kanalizácie
u Ing. Rončáka, ved HS kanalizácií a ČOV
- 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.0,5m na každú stranu a dodržať STN 736005
- pri osádzaní podperných bodov požadujeme od verejného 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
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Slovak Telekom, a.s. Bratislava (6611506280 z 02.04.2015)
- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona 351/2011 Z.z.
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu
2. 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 vyznačeného polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (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 sietí:
Ján Babál, jan.babal@telekom.sk
4. 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.
5. 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 nie je možné preložiť zrealizovať prekládku
SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienky ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 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. je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú telekomunikačnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou pokračovať po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
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1.

2.

3.
4.

Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. 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 káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia s rôznou funkčnosťou)
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, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s 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
± 30 cm skutočného uloženia 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. hlbiace 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
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST
nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu

Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, ŠVS (2015/000562 z 9.3.2015)
- pred realizáciou stavby zabezpečiť vytýčenie podzemných vodných stavieb
- projekt predložiť na vyjadrenie vlastníkovi - správcovi verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie (Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný
Kubín)
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, ref. ŠS v OH (2015/000561
z 9.3.2015)
- Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie O- ostatný odpad počas realizácie stavby je
potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne
zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť likvidáciu odpadov cez oprávnenú organizáciu. Po
realizácii dodávateľ stavby predloží príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne
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likvidovaní uvedených odpadov. Pri výkopových prácach vznikne odpad vedený pod
katalógovým číslom: 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, je potrebné
zabezpečiť zhodnotenie daného vzniknutého odpadu na úpravu terénu.
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, ref. ŠSOPaK (2015/000563
z 10.3.2015)
- pri uskutočňovaní stavebných prác požadujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek
negatívnych vplyvov na prírodné prostredie danej lokality a širšieho okolia.
- požadujeme riešiť organizáciu výstavby a dočasné skladovanie prebytočnej zeminy tak, aby
bola v plnej miere naplnená vyššie uvedená požiadavka
- po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Dolnom Kubíne, ŠVS (2015/003910 z 18.6.2015)
- počas realizácie stavby dodržať ust. §39 zák. č.364/2004 Z.z. (vodný zákon). Pri výstavbe
vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov,
mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do
pôdy
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina (6107/2015/6470/18403 z 16.6.2015)
- prechod optického kábla nad štátnou cestou I/59 v staničení km 92,270 v intraviláne obce
Nižná požadujeme riešiť v min. výške 6 m nad niveletou vozovky po existujúcich stĺpových
podperách
- pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu priľahlého úseku cesty v našej správe
ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
- stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese
- investor (zhotoviteľ) stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku, resp.
majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou
K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu št. cesty i/59
(Ing. Dlugošová), ktorej prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať
- o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/59 je potrebné žiadať cestný správny orgán, t.j.
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Železnice SR Bratislava, OR Žilina (408/2014-SŽTS/107/2a.15 z 11.8.2014)
- zásah do pozemku ŽSR je potrebné, cestou Strediska hospodárenia s majetkom Bratislava,
Regionálne pracovisko Žilina, riešiť zmluvou o vecnom bremene a tiež nájmom za využívanie
stĺpovej trasy s ŠR OR Žilina, Sekciou OZT, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
- v záujmovom území ŽSR OR Žilina eviduje nadzemné vedenie v správe Sekcie OZT, toto
vedenie bude súčasťou metropolitnej telekomunikačnej siete obcí. Sekcia OZT upozorňuje, že
budúci nájomca môže umiestniť svoje zariadenia na stĺpovú trasu až po nadobudnutí
právoplatnosti nájomnej zmluvy. Taktiež upozorňujeme žiadateľa, že v rámci investičného
plánu ŽSR je v budúcnosti plánovaná náhrada vzdušného vedenia za zemné vedenie.
Železnice SR Bratislava, SHM Bratislava, RP Žilina (0750/7a.13/2296/2014/RP ZA
z 11.8.2014)
- stavba bude sčasti vedená vzduchom upevnením na stĺpovej trase ŽSR , k čomu správca
vedenia požaduje uzatvorenie nájomnej zmluvy
- stavba bude sčasti vedená v zemi po pozemkoch vo vlastníctve SR - Železnice Slovenskej
republiky. Uloženie optickej telekomunikačnej siete v zemi žiadame riešiť zmluvou
o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena(VB) najneskôr do vydania
stavebného povolenia. Zmluvy na VB sú realizované cestou Strediska hospodárenia
s majetkom, Regionálne pracovisko Žilina
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Železnice SR Bratislava, GR odbor expertízy (18620/2014/O420-2 z 26.8.2014)
- splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č.408/2014/SŽTS/107
z 17.7.2014
- Križovania musia byť v zmysle predpisu ŽSR S4 uložené v chráničkách, zriadených
pretláčaním pod traťou, s ich min. krytím 1,5m pod pláňou železničného spodku
a štartovacou a čakacou jamou vo vzdialenosti 2,0 m od päty svahu železničného telesa
- počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky
v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby musí realizovaná stavba odolávať
vplyvom železničnej prevádzky
- zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení,
ochranu žel. trate
- upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR,
spôsobené realizáciou stavby budú vykonané na náklady stavebníka
- je nutné usporiadať majetkovoprávne vzťahy s ŽSR SHM, reg. pracoviskom Žilina,
Hviezdoslavova 1, Žilina, uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a taktiež nájom za
využívanie stĺpovej trasy s ŽSR OR Žilina, Sekcia OZT ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
- dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení nesk. predpisov
a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk.
predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava (18132/2015-C342-SŽDD/40459
z 3.7.2015)
- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je
prílohou stanoviska. Prípadné
zmeny stavby nesmú byť realizované bez
predchádzajúceho povolenia MDVRR SR
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou
dráhy
- stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu
- stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku ŽSR-GR,
Bratislava č.18620/2015/O420 -2 z 26.8.2014
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu
- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác
na stavbe.
5. Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné
prostredie: stavba nepodlieha hodnoteniu
6.Vecná a časová koordinácia stavieb: stavba nie je podmienená inou stavbou a ani časovo
viazaná
7. Ďalšie podmienky:
- Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade
vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník.
- Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom
a vibráciami.
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Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie jestvujúcich
inžinierskych sietí príslušných správcov týchto sietí. Pri súbehu a križovaní inž. sietí
dodržať STN 73 6005!
Pred zásahom do verejných komunikácií požiadať v zmysle cestného zákona č.135/1961
Zb. o povolenie na zvláštne užívanie cesty príslušný cestný správny orgán
O určenie dočasného dopravného značenia požiadať príslušný cestný správny orgán.
Telekomunikačné vedenie bude dočasne umiestnené ako vedenie vzdušné, a to do doby,
pokiaľ nebude možnosť umiestniť vedenie pod povrch zeme v zmysle §4, ods.5 vyhl.
č.532/2002 Z.z.

K návrhu sa vyjadrili:
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP v Dolnom Kubíne, Okresný úrad, odbor
starostlivosti o ŽP v Tvrdošíne, Stredoslovenská energetika-D a.s. Žilina,
Slovak
Telekom a.s. Bratislava, Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín, Slovenská
správa ciest, IVSC Žilina, SPP-D, a.s. Bratislava, Obec Pobiel, Obec Nižná, Obec Krivá,
Obec Dlhá nad Oravou, MDVRR SR Bratislava, ŽSR Bratislava
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky v konaní neboli uplatnené.
Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1, zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.
predpisov 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ bude v
tejto lehote stavba začatá.
Podľa §56, písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných
vedeniach elektronických komunikačných sietí nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie stavebnému úradu
Podľa §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:
DSIDATA, s.r.o, Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo (ďalej len
navrhovateľ) podal dňa 19.5.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„Optické prepojenie - Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou“,
na pozemku: líniová
stavba v k. ú. Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou.
Navrhovateľ preukázal iné právo k podperným bodom vo vlastníctve SSE-D, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, súhlas ŽSR s využitím
telegraf. stĺpov a s umiestnením vedenia v pozemkoch v správe ŽSR. K umiestneniu stavby
preukázal iné právo v zmysle §139, ods.1, písm. c) stavebného zákona na základe §66, ods.1,
písm. a) zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
K návrhu predložil kópiu katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu so
stanoviskami dotknutých orgánov.
Obec Dlhá nad Oravou, ako príslušný stavebný úrad, oznámila dňa 29.5.2015
podľa §36, ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie územného konania, nakoľko
sa jedná o líniovú stavbu, stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a o zvlášť rozsiahlu
stavbu. Tým istým oznámením stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa §36
ods.2 a ods.3 stavebného zákona dotknutým orgánom a dňa 23.6.2015 vykonal ústne
pojednávanie.
Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa
§36, ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, má sa za to že s
umiestnením stavby súhlasia.
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Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií
boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že
týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Účastníci konania namietali: námietky neboli uplatnené.

Poučenie:
Podľa §§53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Obce Dlhá
nad Oravou. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení nesk. predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov: zaplatený
v hotovosti vo výške 100 EUR podľa položky 59 a2 sadzobníka správnych poplatkov.

Ing. Ján Kamas
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42, ods.2 zákona č.50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli v obci v mieste stavby - Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....................................

Zvesené dňa ......................................

.................................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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Doručí sa:
- DSiDATA, s.r.o., Nám A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
- účastníci konania - verejnou vyhláškou
Na vedomie:
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody č.1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
- SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
- SOcÚ-úsek ÚR a SP, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
- Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- Železnice SR, stredisko hospodárenia s majetkom, reg. prac., 1.mája 34, 010 60 Žilina
- MDVRR SR, dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05
Bratislava
- Slovenská správa ciest, IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Predmestská 1613,
010 01 Žilina
- Obec Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou
- Obec Krivá, 027 55 Dlhá nad Oravou
- Obec Podbiel, 027 42 Podbiel
- Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná
(Obce so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce a po uplynutí
lehoty na zverejnenie o jej spätné doručenie aj s potvrdením dátumov vyvesenia a zvesenia
na adresu: Spoločný obecný úrad -ÚR a SP, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný
Kubín)

