OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
-----------------------------------------------------------------------------------------Číslo: 335/2016/ VS
Ev.č.:10 /2016

V Brusne dňa: 21.6.2016

VEREJNÁ VYHLÁŚKA

ROZHODNUTIE

Obec Brusno zastúpená starostkou obce ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.1 a § 117 zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ INS FTTH BB_Brusno„ ,
katastrálne územie Brusno, navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v
zastúpení Profi-NETWORK Slovakia, s.r.o, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín zo dňa 27.5.2016 a
začatím konania oznámením verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom
jednotlivo listom č.335/2016/VS zo dňa 31.5.2016 vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
toto
rozhodnutie
o umiestnení stavby
„ INS FTTH BB_Brusno„
katastrálne územie Brusno.
Koncepcia výstavby
Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši vybudovanie FTTH siete v obci Brusno. V súčasnosti
sa v časti obce (od TO po kúpele) nachádzajú HDPE rúry, ktoré bude možné využiť pri budovaní
FTTH siete. Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie štyroch PODB.
Trasa bude začínať v TO Brusno odkiaľ sa bude vetviť do všetkých uličiek.
Zoznam dotknutých ulíc: Železničná; Pod Dubinkou; Hronská; Ondrejská; Školská; Oremlaz;
Športová; Rad; Pod Brezinkou; Konopiská; Kakatka; Kúpeľná; Záhumnie; Okružná; Pod stráňou;
Zámlynie; Lúka; Brusenec.
Výkopy bude potrebné robiť vo všetkých trasách, okrem trás v ktorých bude možné využiť
existujúcu trubku a v úseku kde bude budované prípadne využívané jestvujúce nadzemné vedenie.
Na primárnu sieť FTTH budú využívané trubkové zväzky DB 4x12_1 okrem úsekov kde bude
využívané existujúce HDPE trubky.
Primárna sieť FTTH bude napojená z TO Brusno s kapacitou OMK aspoň 12 vl. na PODB.
Primárna sieť (odchody do PODB) bude začínať v TO Brusno novej nástennej skrini v ODFe
ORMPV a končiť bude v jednotlivých stĺpikových PODB SIS ORU 3 SDF.

Pre sekundárnu sieť FTTH budú využívané 7mm mikrotrubičky s počtom potrebným na napojenie
všetkých objektov. Existujúce HDPE trubky v úseku TO až SR v kúpeľoch bude možné využiť aj
pre sekundárnu sieť FTTH.
V sekundárnej sieti bude potrebné rozvrhnúť rozvetvenie mikrotrubičiek, tak aby bolo možné
pokrytie všetkých objektov v lokalite, prípadne aj s rezervou do vedľajšej lokality ( BTS;
plánovaná výstavba).
Sekundárna sieť bude začínať v PODB na konektoroch s ukončovaním v stĺpikových skrinkách,
v skrinkách na omietku, v ODFoch, v skrinkách SOP a aj na stĺpových PODB – podľa druhu
objektu na ktorom bude ukončovaná.
So súhlasom Obce Brusno v okrajových častiach a v častiach kde je už vybudované nadzemné
vedenie navrhovať nadzemnú sieť FTTH.
Základné údaje stavby
Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 16 000 m.
Dĺžka novej vzdušnej káblovej trasy: cca 1 100 m.
Použité káble a zariadenia
Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové multirúry
(resp. zväzky trubičiek úložných) a mikrotrubičiek spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími
komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom
optických vlákien.
Zemné práce
Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové multirúry a mikrotrubičky
bez kovových prvkov, ktoré sa po výkope káblovej ryhy predpísaných parametrov uložia do zeme.
Spevnená plocha (chodník) bude riešená výkopovou metódou, pričom budú rešpektované všetky
nariadenia zodpovedných úradov obce Brusno.
Popis križovania a súbehov vodných tokov
Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu existujúcej trasy a rieky Hron. Pri tomto
križovaní už nebudú potrebné žiadne dodatočné úpravy.
Pri realizácii nového výkopu nedôjde k ďalšiemu križovaniu rieky Hron
Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu trasy a vodného toku Sopotica (v správe Lesy SR).
Križovanie bude riešené nadzemným vedením, kedy sa oceľová chránička umiestni vo vzdialenosti
5 m od mostného objektu cesty III/2431 (cca 1,285km).
Popis križovania a súbehov komunikácií
Pri realizácii dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou 3. triedy III/2430, III/2431 a miestnych
komunikácií.
Ku križovaniu trasy s cestou 3. triedy III/2430 dôjde na:
cca 0,26 km (kumulatívne)
cca 0,37 km (kumulatívne)
cca 0,64 km (kumulatívne)
cca 0,79 km (kumulatívne)
cca 1,19 km (kumulatívne)
cca 1,48 km (kumulatívne)
Ku križovaniu trasy s cestou 3. triedy III/2431 dôjde na:






cca 1,07 km (kumulatívne)
cca 1,16 km (kumulatívne)
cca 1,57 km (kumulatívne)
cca 2,00 km (kumulatívne)

V súbehu bude trasa s cestami 3. triedy III/2430 a III/2431. Všetky súbehy budú v intraviláne obce
Brusno, pričom nedôjde k zásahu do cestného telesa. Pri realizácii budú rešpektované všetky
nariadenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest.
Križovania ciest 3. triedy budú riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
vozovky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod
niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné
riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené
riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne
podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií,
chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopaním v hĺbke min. 0,9 m a
uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov
obce Brusno a Banskobystrickej regionálnej správy ciest.
Vzájomný vplyv stavby a dráhy
Pri výstavbe telekomunikačného vedenia nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani
výstavby.
Trasa križuje železničnú trať v existujúcom vedení, pričom nebudú potrebné žiadne dodatočné
práce na uskutočnenie tohto križovania.
Ochranné pásmo
V zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o telekomunikáciách podľa § 67 odsek 2, bude zriadené
ochranné pásmo budovaných optických vedení v šírke 1,5m od osi budovaných vedení.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona
a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :
 Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane
oporných a vytyčovacích bodov.
 Stavba bude umiestnená v súlade s priloženými situáciami umiestnenia stavby
vypracovanými Ing. Helenou Horňákovou, autorizovaným stavebným inžinierom č.
0756*A*2-3, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
 Podľa § 40c ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je, cit. „Držiteľ stavebných odpadov
a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich
celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo
súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za
rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. V ďalšom stupni PD riešiť kvalifikáciu
stavebných odpadov s návrhom riešenia jeho recyklácie, resp. zneškodnenia.
 Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) je potrebné dodržať
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy
a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
 Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností.
 Technické riešenie stavby riešiť v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. PD vypracovať najmä v súlade s prílohou k tejto
vyhláške. V súlade s touto vyhláškou riešiť aj spevnené plochy (chodníky, napojenia a pod.).
 K realizácii stavebných prác na ceste je potrebný súhlas príslušného cestného správneho
orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 Dodržanie podmienok obcí , dotknutých orgánov a iných právnických osôb (niektoré
podmienky
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica OU-BB-OSZP3-2016/012445-002 zo
dňa 22.3.2016
Spoločnosť Profi-NETWORK, s.r.o., v zastúpení investora stavby Slovák Telekom, a.s., Bajkalská
28, Bratislava požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 17.03.2016 o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii na stavbu „INS FTTH BB_Brusno" v intraviláne obce Brusno. Predložená projektová
dokumentácia je vypracovaná firmou Profi-NETWORK, s.r.o., 03/206. Výstavba optickej siete v
danej lokalite rieši vybudovanie FTTH siete v obci Brusno. V súčasnosti sa v časti obce (od TO po
kúpele) nachádzajú HDPE rúry, ktoré bude možné využiť pri budovaní FTTH siete. Súčasťou
FTTH siete bude vybudovanie štyroch PODB. Trasa bude začínať v TO Brusno, odkiaľ sa bude
vetviť do všetkých uličiek.
Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad kategórie „ostatný"
skupiny 17 (č. 17 05 06).
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov
odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") vydávame podľa § 99 ods. 1 písm. b)
bod 1 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:
-odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na
zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na
zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
-u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré
stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených
zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
-dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Brusno o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom;
-pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v§ 12, § 14a§77
zákona o odpadoch;
- ku kolaudácii doložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov z výstavby.
Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa
osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie
iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie č.OU-BB-OSZP3
2016/012446/002 zo dňa 4.4.2016
Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Profi-NETWORK Slovakia, a.s.,
Trenčín v mesiaci 03/2016 rieši vybudovanie FTTH siete v obci Brusno. V súčasnosti sa v časti

obce (od TO po kúpele) nachádzajú HDPE rúry, ktoré bude možné využiť pri budovaní FTTH siete.
Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie štyroch PODB. V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
platí v dotknutom priestore prvý (všeobecná ochrana) a druhý (ochranné pásmo NAPANT) stupeň
ochrany.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životného prostredie príslušný podľa § 5
zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z. k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú
stavbu vydáva nasledovné
vyjadrenie:
1.
V súbehu s parcelami KN C č. 558/1 a 558/2 v k.ú. Brusno lokalizovať novú trasu v časti od
odvodňovacieho rigolu smerom na komunikáciu aby nedošlo k poškodeniu koreňových
systémov vzrastlých drevín na vyššie uvedených parcelách.
2.
Prebytočnú zeminu rozhrnúť len na ryhu v trase kábla prípadne na určené skládky. V
prípade ak je priestor využívaný ako kosná lúka realizovať aj ručné vyzbieranie skál.
3.
Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo
techniky zabezpečiť ich likvidáciu.
4.
V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec.
Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE , Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica OU-BB-OSZP3- 2016/012409/KRU
zo dňa 16.3.2016
Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín požiadala dňa 16.03.2016 Okresný
úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1
zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) k výstavbe optickej
telekomunikačnej siete v obci Brusno za účelom vydania územného rozhodnutia. Projektovú
dokumentáciu vypracovala spol. Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín v
03/2016.
Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši vybudovanie FTTH siete v obci Brusno. V súčasnosti
sa v časti obce (od TO po kúpele) nachádzajú HDPE rúry, ktoré bude možné využiť pri budovaní
FTTH siete. Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie štyroch PODB. Dĺžka novej zemnej káblovej
trasy bude cca 16 000 m, dĺžka novej vzdušnej káblovej trasy bude cca 1 100 m.
Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu existujúcej trasy a rieky Hron. Pri tomto
križovaní už nebudú potrebné žiadne dodatočné úpravy. Pri realizácii nového výkopu nedôjde k
ďalšiemu križovaniu rieky Hron. Pri realizácii stavby dôjde aj ku križovaniu trasy a vodného toku
Sopotica (v správe Lesy SR). Križovanie bude riešené nadzemným vedením, kedy sa oceľová
chránička umiestni vo vzdialenosti 5 m od mostného objektu cesty III/2431 (cca 1,285 km).
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61
zák. č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej
dokumentácie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie
k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH BB_Brusno" v k. ú. Brusno z hľadiska
vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné podmienky:

1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu
kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a
zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov
jednotlivých inžinierskych sietí.
4. Ku križovaniu vodného toku je potrebné požiadať o stanovisko správcu toku a dodržať ním
určené podmienky počas realizácie.
V prípade stavebných prác v pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie
súhlasu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods.18 vodného
zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v
znení neskorších predpisov.
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE , Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica súhlas č. OU-BB-OSZP3-2016/
018812-002 zo dňa 31.5.2016
Súhlas pre uskutočnenie stavby „INS FTTH BB_Brusno" v k. ú. Brusno pre investora Slovák
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o.,
Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín požiadali dňa 24.05.2016 Okresný úrad Banská Bystrica,
Odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas podľa § 27 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) pre uskutočnenie stavby „INS FTTH BB_Brusno" v k. ú.
Brusno. Projektovú dokumentáciu vypracovala spol. Profi-NETWORK, s.r.o., Trenčín v 03/2016.
Technické riešenie
Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši vybudovanie FTTH siete v obci Brusno. V súčasnosti
sa v časti obce (od TO po kúpele) nachádzajú HDPE rúry, ktoré bude možné využiť pri budovaní
FTTH siete. Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie štyroch PODB. Dĺžka novej zemnej káblovej
trasy bude cca 16 000 m, dĺžka novej vzdušnej káblovej trasy bude cca 1 100 m.
Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu existujúcej trasy a rieky Hron. Pri tomto
križovaní už nebudú potrebné žiadne dodatočné úpravy. Pri realizácii nového výkopu nedôjde k
ďalšiemu križovaniu rieky Hron. Pri realizácii stavby dôjde aj ku križovaniu trasy a vodného toku
Sopotica (v správe Lesy SR). Križovanie bude riešené nadzemným vedením, kedy sa oceľová
chránička umiestni vo vzdialenosti 5 m od mostného objektu cesty III/2431 (cca 1,285 km).
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 3 ods. 2 a ods. 4 a podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s § 58 písm. c) a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona udeľuje súhlas
pre uskutočnenie stavby „INS FTTH BB_Brusno" v k. ú. Brusno a z hľadiska vodného
hospodárstva požaduje dodržať nasledovné podmienky:
 Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spol. ProfiNETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín v 03/2016.
 Počas realizácie prác nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd, je
potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom technickom stave.

 Práce súvisiace s realizáciou stavby „INS FTTH BB_Brusno" je potrebné realizovať v čase
minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku Hron a Sopotica.
 V prípade zásahu do pobrežných pozemkov je ich potrebné uviesť do pôvodného stavu.
 V plnom znení dodržať podmienky vo vyjadrení SVP š.p., OZ Banská Bystrica pod značkou
CS33/2016CZ5122/2016-220 zo dňa 15.04.2016, pričom upozorňujeme na:
 v prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej prípojky došlo k vzniku škôd na
majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku Hron, SVP,
š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a
ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o
vodách.
 v prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým
riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutej lokalite,
zabezpečí prevádzkovateľ optickej prípojky bezodplatné preloženie káblového vedenia v
požadovanom termíne.
 V plnom rozsahu dodržať podmienky v stanovisku od Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča
k návrhu projektu stavby pod značkou 16539/2016 zo dňa 01.04.2016, pričom
upozorňujeme investora okrem ďalších podmienok uvedených v stanovisku na:
 pri križovaní potrubí a káblov s vodným tokom dodržať všetky ustanovenia STN 73 6822,
STN 34 1050 a STN 34 2100.
 Pri každej zmene stavby požiadať o súhlas príslušný orgán štátnej vodnej správy a správcu
toku SVP š.p., OZ Banská Bystrica a Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča.
 Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na ropnonepriepustne upravených plochách
s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP
SR č. 100/2005 Z. z..
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Nám. Ľ. Štúra
1, 974 05 Banská Bystrica stanovisko č. OU-BB-PLO-2016/018768-2 zo dňa 6.6.2016
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 2 a §
9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojitosti s § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon" / súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia na uloženie optickej siete pre stavbu „INS BFTTH BB_Brusno" na
poľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Brusno.
Súčasne Vás upozorňujeme, že po vydaní územného rozhodnutia je potrebné predložiť tunajšiemu
úradu žiadosť o vydanie stanoviska na použitie pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa §
18 zákona.
Správny poplatok bol zaplatený vo výške 3.-€ podľa položky 44, písm. b/ zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ
BYSTRICI, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica č. ORHZ-BB1-287/2016 zo dňa
22.3.2016
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo v súlade s § 28
zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a §
40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
pre územné konanie stavby „INS FTTH BB-Brusno" z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFZ/2016/44897 zo
dňa 27.4.2016
Slovenský pozemkový fond, ktorý v zmysle zákona č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov spravuje pozemky vo vlastníctve štátu a
nakladá s pozemkami vo vlastníctve neznámych vlastníkov,
nemá výhrady
k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre investora stavby Slovák Telekom, a.s.
pri realizácií líniovej stavby DUR „INS FTTH BB_Brusno", za nasledovných podmienok:
1.
na pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF bude zriadené vecné bremeno, ktoré vzniká
priamo
zo zákona v súlade so stavebným povolením a to za primeranú jednorazovú náhradu, ktorú
investor vykoná na účet SPF č. 7000001638/8180,
IBAN:SK42 0200 0000 0008 7044 7412
2.
na pozemky neznámeho vlastníka (v nakladaní SPF) bude zriadené vecné bremeno, ktoré
vzniká priamo zo zákona v súlade so stavebným povolením a to za primeranú jednorazovú
náhradu, ktorú investor vykoná na na depozitný účet č.7000194492/8180, IBAN: SK
34 818 0000000 7000 194492.
Úhrada bude vykonaná ešte pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, pričom doklad o vykonanej
úhrade bude doručený na Regionálny odbor SPF v Banskej Bystrici.
3.
uvedenou stavbou nebudú poškodené okolité pozemky, v prípade ich poškodenia, vzniknuté
škody znáša investor v plnej výške a na vlastné náklady,
4.
po ukončení prác, budú pozemky uvedené do pôvodného stavu,
Stanovisko Slovenského pozemkového fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou
medzi Slovenským pozemkovým fondom a žiadateľom, na základe ktorej by bol Slovenský
pozemkový fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym
spôsobom neobmedzuje Slovenský pozemkový fond v nakladaní s dotknutými pozemkami.
Dotknuté pozemky v správe a nakladaní SPF pri výmene optickej siete pri existujúcom vedení a
nadzemnej časti, Slovenský pozemkový fond, nemá výhrady k projektovej dokumentácií pri
dodržaní bodu 3 a 4.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Limbová 2,
837 52 Bratislava , čísloZ12039-2016-IKŽ zo dňa 7.3.2016
Na základe Vašej žiadosti ohľadom vyjadrenia k projektovej dokumentácii potrebného k územnému
konaniu na DUR stavbu „ INS FTTH BB Brusno" na uliciach Železničná, Pod Dubinkou, Hronská,
Ondrejská, Školská, Oremlaz, Športová, Rad, Pod Brezinkou, Konopiská, Kakatka, Kúpeľná,
Záhumnie, Okružná, Pod Stranou, Zámlynie, Lúka, Brusenec v katastrálnom území Brusno Vám
Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel ako dotknutý orgán štátnej správy
podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") predkladá
nasledovné stanovisko:
Navrhovaná líniová stavba, ktorá je zakreslená v predloženej situácií červenou farbou sa navrhuje
na kúpeľnom území kúpeľného miesta Brusno a v ochrannom pásme I. a II. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Brusné. K vydaniu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v katastrálnom
území Brusno nemáme námietky.
OKRESNÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie č. OU-BB-OCDPK-2016/012328 zo dňa
12.04.2016
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán
podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o

zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm.
c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a)
zákona č. 135/1961 Zb. k žiadosti o vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia uvádza:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií posudzoval
predložený projekt stavby pre vydanie územného rozhodnutia „INS FTTH BB Brusno",
zodpovedný projektant Ing. Horňáková.
Projekt stavby rieši vybudovanie FTTH siete v obci Brusno. Stavba je navrhnutá ako vzdušné a
zemné káblové vedenie v blízkosti miestnych komunikácií a ciest III/2430 a III/2431. Trasa vedenia
bude v súbehu s cestou III/2430 a III/2431 v intraviláne obce a na cca 0,26; 0,37; 0,64; 0,79; 1,19 a
1,48 km bude križovať cestu Hl/2430 a na cca 1,07; 1,16 a 1,57 km cestu III/2431.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný
cestný správny orgán pre dotknuté cesty III/2430 a 111/2431 podmieňuje súhlas s vydaním
územného rozhodnutia pre stavbu „INS FTTH BB Brusno" dodržaním nasledujúcich podmienok:
1. Na zvláštne užívanie cesty III/2430 a Hl/2431 v súvislosti so zriaďovaním podzemných
vedení je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty. Stavebník, prípadne zhotoviteľ
stavby písomne požiada v dostatočnom časovom predstihu pred stavebnými prácami OÚ
BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2430 a III/2431. K
žiadosti priložiť projektovú dokumentáciu príslušnej časti stavby, vyjadrenie
Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a správny poplatok v zmysle platnej
legislatívy.
2. Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2430 a III/2431
označiť prenosným dopravným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CD
a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ priloží projekt
prenosného dopravného značenia. Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyžadovať
čiastočnú uzávierku cesty stavebník, prípadne zhotoviteľ stavby požiada OÚ BB, odb. CD a
PK o vydanie povolenia na uzávierku cesty.
3. Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty III/2430 a III/2431 skladovaný ani
dočasne umiestnený stavebný materiál, stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie
cestného telesa a súčastí cesty III/2430 a III/2431, ich znečistenie pri výstavbe je povinný
stavebník bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
4. Stavebné práce v dotyku s cestou M/2430 a M/2431 nevykonávať počas obdobia zimnej
údržby cesty, t.j. od 01.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roku.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská
Bystrica, záväzné stanovisko č. OU-BB-OKR1- 2016/012386-2 zo dňa 21.3.2016
V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany, Okresný úrad Banská Bystrica vydáva
záväzné stanovisko )
k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „INS FTTH
BB - Brusno, (Slovák Telekom, a.s.)" z hľadiska civilnej ochrany.
Identifikačné údaje stavby:
Názov stavby: INS FTTH BB - Brusno, (Slovák Telekom, a.s.) Miesto stavby: Brusno
Investor:
Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica dospel k
záveru, že uvedená dokumentácia rieši v rámci výstavbu optickej siete v danej lokalite vybudovanie
FTTH siete v obci Brusno. Súčasťou FTTH siete bude aj vybudovanie štyroch PODB. Dĺžka

zemnej káblovej trasy bude cca 16 000 m a nadzemnej vzdušnej káblovej trasy cca 1 100 m. Ide o
líniovú stavbu. Na líniovú stavbu nie sú územným plánom kladené žiadne požiadavky civilnej
ochrany.
Okresný úrad Banská Bystrica s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH BB Brusno, (Slovák Telekom, a.s.)"
súhlasí bez pripomienok.
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov. V ďalšom stupni konania pre vydanie stavebného povolenia, keďže
nejde o zariadenie civilnej ochrany nie je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor KR dotknutým
orgánom (§ 14, ods. 2, písm. c) zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva).
KRAJSKY PAMIATKOVÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská
Bystrica vyjadrenie č. 2016/9143-2/24056/RUS zo dňa 5.04.2016
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku
ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), vydáva podľa §
30 ods. 4 pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer
investora Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava realizovať líniovú stavbu „INS
FTTH BB_Brusno" v k. ú. Brusno, okres Banská Bystrica, nenachádzajúcej sa v pamiatkovom
území
za prípustný s nasledovnými podmienkami:
 Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní
vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. 048/24 55 831.
 Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných
prác súvisiacich s touto stavbou.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974
31 Banská Bystrica, stanovisko č. ASMdpS-1-600/2016 zo dňa 17.3.2016
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná
zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v
zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a
doplnkov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v
znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej
projektovej dokumentácie -- bez pripomienok.
V trase navrhovaného optického vedenia sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom
území. Na jeho základe je možné vydať územné aj vodohospodárske rozhodnutie a stavebné
povolenie. Projektant(investor) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom,
organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným
úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SEKCIA INFORMATIKY,
TELEKOMUNIKÁCIÍ ABEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR TELEKOMUNIKÁCIÍ,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava , č.SITB-OT4-2016/000226-540 zo dňa 22.3.2016
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby "INS FTTH BB_Brusno" výstavba optickej
siete, v katastrálnom území Brusno, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v katastrálnej
mape, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
BANSKOBYSTRICKÝ

SAMOSPRÁVNY

KRAJ

ODDELENIE

REGIONÁLNEHO

ROZVOJA č. 06798/2016/ODDRR-2 10599/2016 zo dňa 4.4.2016
Úradu BBSK bola listom dňa 6.4.2016 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby
„INS FTTH BB_Brusno", projektovanej v dotyku s cestami III. triedy č. 2430 a 2431 v zastavanom
území obce Brusno.
Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska vlastníka ciest II. a III. triedy, ako účastník konania o
vydanie územného rozhodnutia, požaduje v celom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky
stanovené Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica,
ako správcom ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja.
Banskobystrický samosprávny kraj na území realizácie projektovanej stavby, ako aj v jeho
bezprostrednom susedstve, neeviduje žiadne pozemky, ktoré by boli v jeho vlastníctve. Z
uvedeného dôvodu k vydaniu územného rozhodnutia uvedenej stavby nemáme námietky.
Dňa 17.03.2016 bola Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej ÚBBSK), Oddeleniu
regionálneho rozvoja podľa § 16 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov doručená žiadosť o vyjadrenie k DUR
stavbe „INS FTTC BB_Brusno".
Projektovú dokumentáciu spracoval Profi - NETWORK, Bratislavská 117/48, Trenčín, zodpovedný
projektant !ng. Helena Horňáková. Investorom stavby a prevádzkovateľom po dokončení stavby
bude Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava. Stavba optickej siete v danej lokalite rieši
vybudovanie FTTH siete v intraviláne obce Brusno. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 16
000 m, dĺžka vzdušnej káblovej trasy je cca 1 100 m. Pri realizácii výstavby navrhovanej optickej
siete dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestami III. triedy 11i/2430 a 111/2431 a miestnych
komunikácií. Ku križovaniu trasy s cestou Ml/2430 dôjde šesťkrát, ku križovaniu trasy s cestou
111/2431 dôjde štyrikrát. Súbehy budú vedené v intraviláne obce Brusno.
Banskobystrický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného
zákona č. 50/1976 vydáva nasledovné
stanovisko:
-vzhľadom k tomu, že trasa optických sietí sa dotýka ciest III. triedy je potrebné požiadať o
stanovisko Oddelenie investícií, správy majetku a dopravy ÚBBSK,
-stavba „INS FTTC BB_Brusno" nie je v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu VÚC.
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát,
Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica , stanovisko č. ORPZ-BB-ODI1-14-058/2016-ING
kpt. Ing. Z. Hoferová zo dňa 31.3.2016
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici obdržal
projektovú dokumentáciu stavby „INS FTTH BB_Brusno" spolu so žiadosťou o vyjadrenie
potrebné pre vydanie územného rozhodnutia, ku ktorej dáva z hľadiska ochrany záujmov
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nasledovné stanovisko:
Všetky zásahy do pozemných komunikácií v súvislosti s realizáciou stavby musia byť označené
prenosným dopravným značením osadeným na základe určenia použitia dopravného značenia,
vydaného v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov príslušnými cestnými správnymi orgánmi so súhlasom dopravného
inšpektorátu.
Ak si realizácia prác na predmetnej stavbe vyžiada čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných
komunikácií, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, rozhodujú o nich príslušné cestné správne orgány na základe doručenej
žiadosti po dohode s dopravným inšpektorátom.
Ak sa počas realizácie stavby predpokladá zásah do cestného telesa pozemnej komunikácie, stavbu
je možné realizovať len v súlade s povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ktoré
na základe doručenej žiadosti vydávajú v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov príslušné cestné správne orgány so
súhlasom dopravného inšpektorátu.

Ak sa v súvislosti s realizáciou stavby jedná o práce v cestnom ochrannom pásme pozemných
komunikácií, v ktorých je zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť
diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich, je potrebné požiadať príslušné
cestné správne orgány o udelenie výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia. Na udelenie výnimky
zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme je potrebný predchádzajúci
súhlas dopravného inšpektorátu.
Ak bude realizáciou stavby dotknutá cesta č. III/2430 a č. III/2431, ktoré prechádzajú Obcou
Brusno, je pre ne príslušným cestným správnym orgánom Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, NĽŠ 1, 974 05 Banská Bystrica. Ak budú realizáciou
stavby dotknuté miestne a účelové komunikácie v katastrálnom území Obce Brusno, v zmysle
cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov je pre ne príslušným cestným správnym orgánom Obec Brusno.
V dostatočnom časovom predstihu pred samotnou realizáciou stavby je potrebné zabezpečiť
vyjadrenia vlastníkov a majetkových správcov predmetných pozemných komunikácií, zaobstarať
všetky potrebné vyjadrenia, povolenia a rozhodnutia cestných správnych orgánov v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácií (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a
zaobstarať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia stavebných úradov (všeobecného príp.
špeciálneho) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dopravný inšpektorát sa k stavbám vyjadruje z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
k trasám stavieb a k sieťam v správe polície sa vyjadruje Oddelenie telekomunikačných služieb
Centra podpory Banská Bystrica MV SR, ul. 9. mája č. 1. V prípade, že ste uvedené oddelenie o
vyjadrenie k trase stavby a k sieťam ešte nepožiadali, je potrebné tak urobiť čím skôr.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici z
hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá iné pripomienky pre
vydanie územného rozhodnutia za dodržania platnej právnej úprav za dodržania všetkých
podmienok príslušných súvisiacich STN. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k žiadnemu porušeniu
ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie podmienok,
pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
Táto písomnosť nie je stanoviskom k ani k prenosnému dopravnému značeniu, ani ku zvláštnemu
užívaniu pozemných komunikácií, ani ku prípadnej čiastočnej alebo úplnej uzávierke pozemných
komunikácií, ani ku výnimke zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemných
komunikácií. O určenie prenosného dopravného značenia, o povolenie na zvláštne užívanie
pozemných komunikácií, o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií,
ako aj o udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemných
komunikácií, je potrebné vopred požiadať príslušné cestné správne orgány.
Stanovisko dopravného inšpektorátu platí od jeho vydania max. 1 rok, po uplynutí tejto doby je
potrebné požiadať dopravný inšpektorát o nové stanovisko.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica vyjadrenie značky CS33/2016CZ5122/2016-220 zo dňa 15.4.2016
Listom doručeným na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „INS FTTC/B BB_Brusno".
Po preštudovaní Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,
zaujíma Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Banská Bystrica z pohľadu záujmov vodného
hospodárstva na úseku správcovstva vodných tokov nasledovné stanovisko:
V rámci navrhovanej trasy dochádza ku križovaniu vodného toku Hron už existujúcou trasou,
pričom v DÚR sa uvádza, že pri tomto križovaní už nebudú potrebné žiadne dodatočné úpravy a k
ďalšiemu križovaniu vodného toku Hron nedôjde.
S umiestnením stavby „INS FTTC/B BB_Brusno" v zmysle predloženej DÚR je z pohľadu

záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za splnenia a dodržania
nasledovných podmienok:
-V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej prípojky došlo k vzniku škôd na
majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku Hron, SVP, š.p.
OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu,
ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č.
364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
-V prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením
prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutej lokalite, zabezpečí
prevádzkovateľ optickej prípojky bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom
termíne.
Upozorňujeme žiadateľa, že v rámci ochrany pred povodňami je lokalita Brusno, vodný tok Hron
rkm 197,050-199,900 zahrnutá v Pláne manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí
Hron. Jeho hlavnou úlohou je návrh protipovodňového opatrenia ochrany obce Brusno, pre vodný
tok Hron tak, aby sa zabezpečila ochrana intravilánu pre prietok Q10o s bezpečnosťou
0,5 m.
SVP, š.p., ako správca vodohospodársky významných vodných tokov oznamuje vypracovanie máp
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika (ďalej len „Mapy") v súlade s § 6 a § 7 zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane
pred povodňami") a nadväzne v súlade s vyhláškou č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vyhotovení máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní
výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazení rozsahu
inundačného územia na mapách (ďalej len „Vyhláška MPO a MPR"). Mapy povodňového
ohrozenia a mapy povodňového rizika boli vypracované v mierke 1 : 10 000. V zmysle Vyhlášky sú
Mapy sprístupnené vo forme úplných kompozícií mapových prvkov v súlade so Zákonom o
ochrane pred povodňami a Vyhláškou MPO a MPR, ktoré nie je možné ďalej upravovať a
reprodukovať v zmenenej forme a obsahu. Predmetné mapy sú permanentne sprístupnené na adrese:
http://mpompr.svp.sk. Mapy povodňového ohrozenia v tlačenej forme v jednom vyhotovení a
záplavové čiary v digitálnej forme boli zároveň odovzdané osobne na obec Brusno.
Toto stanovisko je vydané pre potreby územného konania a je platné dva roky. Vyššie uvedené
pripomienky žiadame zapracovať do podmienok územného rozhodnutia, resp. stavebného
povolenia na predmetnú stavbu.
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13
Slovenská Ľupča, stanovisko pre územné rozhodnutie značky 16539/2016 zo dňa 1.4.2016
Na OZ Slovenská Ľupča bola dňa 24.03.2016 doručená žiadosť spoločnosti Profi-NETWORK
Slovakia, a.s., so sídlom Bratislavská 117/48, Trenčín o stanovisko k návrhu projektu DUR stavby
„INS FTTH BB_Brusno" ktorá prechádza cez pozemky katastra Brusno.
Podľa žiadosti a priloženého projektu budú pokládkou optických káblov dotknuté pozemky vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesov Slovenskej republiky nasledovne:
Katastrálne územie Brusno L V č. 142:
KN-C č. 1049/16 druh pozemku ostatná plocha
KN-C č. 1675/16 druh pozemku vodná plocha
OZ Slovenská Ľupča súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby DUR stavby „INS FTTH
BB_Brusno" za nasledovných podmienok:
-pred samotnou výstavbou povinnosť uzatvoriť s OZ Slovenská Ľupča nájomnú zmluvy na
pozemky dotknuté realizáciou stavby (zastavané plochy ),
-po realizácii prác vyhotoviť porealizačný geometrický plán a tento predložiť na OZ Slovenská
Ľupča, pri vyhotovení dodržať podmienky uvedené v technickej správe, pričom GP musí spĺňať
podmienky zápisu v číselnej a grafickej evidencii katastra nehnuteľností,
-pred kolaudáciou stavby v zmysle uvedeného porealizačného geometrického plánu uzatvoriť
zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté realizáciou stavby,

-v prípade vzniku škody, resp. ak bude výsledný stav nehnuteľností horší, než predošlý postupovať
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov,
-pri križovaní potrubí a káblov s vodným tokom dodržať všetky ustanovenia STN 73 6822, STN 34
1050 a STN 34 2100
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie č.6611609436 zo dňa
12.4.2016
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné
stanovisko pre vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň
je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
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.
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 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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti:
jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
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.
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.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI 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.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie. pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI 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.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej
doručenia
na
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45
5321630, 0902719521
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
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.
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.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. , č.2941/2016-103-203 zo dňa 7.4.2016
Listom zo dňa 16.03.2016, ste nás požiadali o vyjadrenie dokumentácii pre vydanie územného
rozhodnutia na stavbu „INS FTTH BB Brusno". Cieľom stavby je vybudovanie optickej siete v obci
Brusno, dĺžka zemnej káblovej trasy je cca 16000 m, vzdušnej cca 1 100 m. Na výstavbu siete budú
použité multirúry a mikrotrubičky. Pri križovaní komunikácií bude realizované pneumatické
pretláčanie v hĺbke 0,6-0,9 m, resp. riadené mikrotunelovanie v hĺbke 1,2m.
StVS, a.s., Banská Bystrica dáva k vašej žiadosti nasledujúce stanovisko:
V
riešenom území naša spoločnosť nepripravuje žiadnu investičnú akciu, ktorá by
kolidovala s výstavbou optických sietí, avšak v tomto území sa nachádzajú inžinierske siete vo
vlastníctve našej spoločnosti - verejný vodovod a kanalizácia v obci Brusno. V riešenom území sa
nachádzajú aj vodné zdroje v majetku našej spoločnosti. Pri realizácii uvedenej stavby požadujeme
dodržanie nasledujúcich podmienok, ktoré požadujeme uviesť do rozhodnutia:
Práce realizovať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu, a dodržať podmienky obmedzujúce činnosti v ochranných pásmach vodovodu tak ako sú definované v zákone 442/2002 Z.z.
Pokiaľ pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v našom majetku vzniknuté poškodenie
odstráni na vlastné náklady investor stavby - Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava.
Pokiaľ trasa optických sietí zasiahne do ochranného pásma vodovodu alebo kanalizácie v našom
majetku a prevádzkou našej infraštruktúry dôjde ku škodám na optických sieťach, nebude si
vlastník, resp. prevádzkovateľ optických sietí uplatňovať náhradu škody u vlastníka resp.
prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie.
Z hľadiska ochrany infraštruktúry v našom majetku a ochrany vodných zdrojov sa vyjadruje a
vytýčenie infraštruktúry zabezpečuje spoločnosť StVPS, a.s. Banská Bystrica.
Žiadame rešpektovať všetky podmienky, ktoré vyplývajú z ich vyjadrení
V
prípade dodržania uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska c. 5,
974 00 Banská Bystrica, vyjadrenie č. 6605/2016/1948 -526 zo dňa 25.5.2016
Dňa 10.05.2016 sme od Vás obdržali opätovnú žiadosť o vyjadrenie k navrhovanej výstavbe k
územnému konaniu pre stavbu „INS FTTH BB_ Brusno".
K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:
Po opätovnom predložení opravených situácii v kolíznych stretoch súhlasíme s navrhnutým

osadením zemného vedenia pre spoločnosť Slovák Telekom, a.s..
Požadujeme dodržať naše požiadavky a pripomienky z listu 3597/2016/1162 - 285 zo dňa
15.04.2016 o ochrannom pásme inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti a STN 73 6005.
Do podmienok územného rozhodnutia požadujeme uviesť nasledovné:
V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetných optických sietí dôjde k poškodeniu
zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVS a.s., vzniknuté poškodenia
odstráni prevádzkovateľ/vlastník optických sietí, bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade, ak pri realizácii predmetnej
stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného vodovodu/kanalizácie a prevádzkou
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie dôjde k poškodeniu predmetných optických sietí, ktoré
budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sieti v správe našej spoločnosti, nebude si
prevádzkovateľ/vlastník optických sietí voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi verejných sietí (verejný
vodovod a kanalizácia) uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadne poškodenie stavieb
optickej siete.
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania požadovaných pripomienok Platnosť
vyjadrenia je 2 roky odo dňa jeho
BBRSC, a.s., č. BBRSC/01569/2016-BB zo dňa 25.4.2016
Dňa 05.04.2016 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii predmetnej stavby pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.
Predložená dokumentácia rieši vybudovanie rozvodov optickej siete v obci Brusno. Stavba sa
dotýka ciest III. triedy nasledovne: Cesta 111/2431 (Hl/066046):
Ckm 0,760 - 0,990 - vedenie vzduchom vľavo od cesty na jestvujúcich stĺpoch Telekomu 1,070 križovanie cesty pretlakom
Ckm 1,070 - 1,150 - pravostranný súbeh v asfaltovej ploche spojenej s vozovkou
Ckm 1,164 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 1,164 - 1,279 - ľavostranný súbeh v cestnom telese
Ckm 1,297 - 1,441 - ľavostranný súbeh s cestou, pričom bude poškodený cestný sčasti dláždený,
sčasti
nespevnený rigol + križovanie MK a vjazdov k RD s priepustom popod vjazdy
Ckm 1,441 - 1,992 - ľavostranný súbeh s cestou v chodníku, alebo zelenom páse za ním
Ckm 1,570 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 1,570 - 1,792 - pravostranný súbeh s cestou v zelenom páse
Ckm 1,895 - 1,992 - pravostranný súbeh s cestou v zelenom páse
Ckm 1,992 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 1,992 - 2,030 vzdušné vedenie, ľavostranný súbeh
Ckm 2,017 - križovanie cesty vzduchom
Cesta 111/2430 (Hl/066045):
Ckm 0,036 - 0,112 - vedenie vzduchom vpravo od cesty
Ckm 0,118 - 0,255 - ľavostranný súbeh s cestou v chodníku
Ckm 0,255 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 0,153 - 0,270 - pravostranný súbeh s cestou v chodníku
Ckm 0,360 - 0,490 - ľavostranný súbeh s cestou v chodníku (pred most cez Hron)
Ckm 0,375 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 0,550 - 0,646 - ľavostranný súbeh s cestou v chodníku
Ckm 0,646 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 0,567 - 0,762 - pravostranný súbeh s cestou v chodníku
Ckm 0,671 - 0,790 - ľavostranný súbeh s cestou v chodníku
Ckm 0,790 - križovanie cesty pretlakom
Ckm 0,774 - 0,810 - pravostranný súbeh s cestou v chodníku (pred žel. priecestie)
Ckm 1,075 - 1,387 - ľavostranný súbeh s cestou v zelenom páse

Ckm 1,193 - križovanie cesty a potok
Ckm 1,440 - 1,560 - ľavostranný súbeh s cestou v zelenom páse. kde je dláždený cestný rigol a
priepusty popod vjazdy k nehnuteľnostiam Ckm 1,478 - križovanie cesty
Všetky križovania ciest III. triedy budú realizované bezrozkopávkovou technológiou, riadeným
mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., oblasť Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako
správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja,
zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko:
-Z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka ciest Banskobystrický
samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
-Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby optického kábla „INS FTTH BB_Brusno",
umiestňovaného do cestného telesa úsekov ciest III/2430 a III/2431, je uzavretie Zmluvy s
BBSK o podmienkach realizácie líniovej stavby optického kábla „INS FTTH BB_Brusno", o
podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej stavby a o podmienkach prevádzky,
údržby a opravách dotknutých ciest III. triedy.
Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby, opráv,
rekonštrukcií cestnej stavby a vybudovanej siete -optického kábla, po celú dobu ich životnosti.
Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií v Banskej Bystrici na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
Z hľadiska správy a údržby ciest s navrhnutým umiestnením stavby v cestnom telese súhlasíme, za
dodržania nasledovných podmienok:
 Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty
od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 Stavbou nesmú byť porušené vozovky ciest III. triedy.
 Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo
na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod
niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to
možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného
telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu),
 V úsekoch, kde trasa vedená v chodníkoch, alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov
nutné zriadiť montážne jamy pre pretlak a viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od
spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s
postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie Evd = min.
40 MN/m2 (meraný dynamickou doskou).
 V úsekoch, kde je trasa vedená v zelených pásoch v ktorých je umiestnený aj dláždený,
alebo zemný rigol, požadujeme tieto zachovať v plnom rozsahu a celej porušenej dĺžke
vybudovaním nového cestného rigola spevneného dlažbou z betónových tvárnic do CB
lôžka na zhutnenom podklade; kábel musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy.
 Rigoly obnoviť a vybudovať tak, aby bola zabezpečená kontinuita odtoku vôd k priepustom
a vtokom do kanalizácie s ohľadom na nadväznosť na priepusty popod vjazdy k
nehnuteľnostiam.
 Pri križovaní vodného toku Sopotnica trasu kábla umiestniť v kolmej vzdialenosti min. 3,0
m od vonkajších hrán mostnej konštrukcie.
 Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od
vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. ( cesta III/2431 priepust v ckm
1,803 a 2,004; cesta III/2430 priepust v ckm 1,381).
 Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. zvodidlá, priepusty,
zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.
 Pri úsekoch vedených vzduchom požadujeme:

a.
Nové stĺpy osadiť vo vzdialenosti min. 0,60 m od okraja vozovky
b.
Pri križovaní cesty vzdušným vedením musí toto byť min. 5,50 m nad niveletou
vozovky
11. Po vytýčení trasy v teréne pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy
zástupcu BBRSC, a.s., p. Bercík, vedúci strediska Lučatín 0905421496.
12. Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť
zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so
zástupcami BBRSC, a.s..
13. V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o
zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú
dobu.
14. Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným
dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Banskej
Bystrici
15. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne
požadujeme odovzdať požadované podklady na CD- nosiči.
16. Realizačnú dokumentáciu kde budú zapracované naše podmienky, požadujeme
predložiť BBRSC na vyjadrenie pre určenie podmienok pre zvláštne užívanie cesty,
ktorá bude podkladom pre OÚ CDPK v Banskej Bystrici na vydanie povolenia na
zvláštne užívanie cesty iným, než obvyklým spôsobom.
Vyjadrenie žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby.
BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje
právo podmienky k realizácií stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.
SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava , vyjadrenie značky
T6D/496_B/Zv/Ba/2016 zo dňa 1.4.2016
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike"):
SÚHLASÍ
s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník 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 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 48 242 4801) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný
realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 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,
 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,
 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa,
 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.fi. : 0850 111 727,
 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€až150 000,-€,
 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 ** STN 38 64 05, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 701 03,
TPP 700 02 **,
 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
 stavebník je povinný v miestach, kde dôjde ku križovaniu navrhovaného optického
prepojenia s PZ previesť ich uloženie do betónovej tvárnicovej chráničky, alebo korýtka, tak
ako ich predpisujú technické normy TPP 906 01, STN 73 6005 a STN 73 3050.
 Stavebník zabezpečí v miestach pred zásypom navrhovaného optického prepojenia prizvanie
zástupcu prevádzkovateľa prepravnej siete (ďalej len PDS ) na kontrolu dodržania
podmienok realizácie prác
 stavebník je povinný dodržať pri súbehu s PZ - Uličná regulačná zostava - minimálnu
vzdialenosť ochranného pásma vymedzenú - min. 1 m od vonkajšieho obrysu PZ ďalej
stavebník je povinný pri výkone prác v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo
plynárenského zariadenia riadiť sa ustanoveniami TPP 701 03 a za podmienok určených
PDS, ktorého súčasťou je povolenie podľa bodu 4.6.2. TPP 701 03
 Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu treba nevyhnutne
prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí podmienky, vydá písomné
povolenie.
 na všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosti ako 3 m od osi plynovodu resp. menšej
ako 10 m je možné vykonávať len na základe povolenie na prácu od PDS, ktorý v povolení
určí podmienky, Na tieto práce sa musí vypracovať technologický, resp. pracovný postup s
harmonogramom prác podľa ktorých sa budú práce vykonávať.
 Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PDS.
V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia je nevyhnutné vykonať

nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený PDS.
SSE-D,a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , vyjadrenie č. 460002338 zo dňa 10.4.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. ( ďalej len SSE-D ) s hore uvedenou stavbou súhlasí s
nasledovnými pripomienkami:
V predmetnej lokalite 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 našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto
vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV
podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
 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 l0.metrov, NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu l.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
l. meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 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 B. Bystrica tel. 041/5193855.
 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektromagnetických zariadení, ako aj pri prácach
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať
postup prác na príslušnom pracovisku.
 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor
prizvať zástupcu SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia,
čo
potvrdia
zápisom
do
stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 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.
 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb.
 Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote daná žiadosť o stavebné
povolenie.
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na
základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred
uplynutím uvedenej lehoty.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Odôvodnenie:

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení ProfiNETWORK Slovakia, s.r.o, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín podal dňa 27.5.2016 návrh vo veci
územného rozhodnutie o umiestnení stavby „ INS FTTH BB_Brusno„ , katastrálne územie
Brusno.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám Verejnou vyhláškou , ktorá bola
vyvesená na úradných tabuli Obce Brusno dňa 1.6. 2016 a zvesená dňa 20.6. 2016 . Ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 20.6.2016 do termínu ústneho konania a
na mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.
Stanoviská oznámili:
MV SR,- Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR , Pribinova 2, 812 72
Bratislava,Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2,837 52
Bratislava, Slovenský pozemkový fond, Búdkova c.36, 817 15 Bratislava, Okresný úrad ,odbor
starostlivosti o ŽP odd. ŠVS Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica , Okresný úrad , odbor
starostlivosti o ŽP odd. Opak Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,Okresný
úrad odbor starostlivosti o ŽP, odp. hosp. Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica,Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica,Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a cestného hospodárstva , Nám Ľ. Štúra
Banská Bystrica,Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia , Nám Ľ. Štúra Banská
Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj,odd. investícií a
správy majetku, Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8,
975 65 Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96
Banská Bystrica, Úrad pre správu NM a výstavby MO SR ČSA 7 Banská Bystrica, SSE a.s. ,
Distribúcia , pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , SPP , a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11
Bratislava, Slovak Telekom a.s. , Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská
Bystrica, Partizánska c. 69, 974 98 Banská Bystrica,ORANGE SLOVENSKO a.s., UC2, údržbové
centrum B.Bystrica, Zvolenská c. 21, 974 05 Banská Bystrica, Lesy SR š.p. , OZ Slovenská Ľupča,
Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a
správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do
podmienok tohto rozhodnutia.
Dokumentácia stavby pre rozhodnutie o umiestnení stavby spĺňa požiadavky o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného
rozhodnutia stavby.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného
rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica,
odbore výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Obecného úradu v Brusne.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Poplatok:
Navrhovateľ uhradil správny poplatok vo výške 100,- Eur
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59.

podľa zákona č. 439/2012 Z.z. o

Toto rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky a má byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Brusno spolu so situačným výkresom. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.
Neoddeliteľná príloha územného rozhodnutia:
situácia stavby na kópii katastrálnej mapy v mierke 1:10 000
Viera Krakovská
starostka obce

Doručuje sa:
1/ Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2/ Profi-NETWORK Slovakia, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín
3/ Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
4/ MV SR,- Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR , Pribinova 2, 812 72
Bratislava
5/ Slovenský pozemkový fond, Búdkova c.36, 817 15 Bratislava
6/ Okresný úrad ,odbor starostlivosti o ŽP odd. ŠVS Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica ,
7/ Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP odd. Opak Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05
Banská Bystrica
8/ Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP, odp. hosp. Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05
Banská Bystrica
9/ Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica,
10/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a cestného hospodárstva , Nám Ľ. Štúra Banská
Bystrica,
12/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia , Nám Ľ. Štúra Banská Bystrica,
13/ Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj,odd. investícií a správy
majetku, Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica
14/ Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
15/ Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
16/ Úrad pre správu NM a výstavby MO SR ČSA 7 Banská Bystrica,
17/ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7,
P.O.BOX.40, 828 55 Bratislava
18/ SSE a.s. , Distribúcia , pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
19/ SPP , a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava,
20/ Slovak Telekom a.s. Horná 77 Banská Bystrica,
21/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská
Bystrica,
22/ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica,
23/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska c. 69, 974 98
Banská Bystrica
24/ Lesy SR š.p. , OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

Vyvesené dňa : ....................
Zvesené dňa: .........................
_____________________________
odtlačok pečiatky obce
Lučatín
a podpis oprávnenej osoby

Vyvesené dňa : ....................
Zvesené dňa: .........................
_____________________________
odtlačok pečiatky obce
Medzibrod
a podpis oprávnenej osoby

Vyvesené dňa : ....................
Zvesené dňa: .........................
________________________
odtlačok pečiatky obce

a podpis oprávnenej osoby

