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V e r e j n á  v y h l á š k a 
 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 
 
 
 Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe určenia stavebného 

úradu oprávneného konať vo veci podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona Ministerstvom dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, sekcia stavebnej správy a ver. prác, odbor štátnej stavebnej správy, Nám. 
slobody 6, 810 05 Bratislava č.  26640/2021/SSSVP/57888 zo dňa 10.05.2021 po posúdení návrhu na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona vydáva podľa §39, §39a a §56 
písm. b) stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov toto 

 
rozhodnutie o umiestnení stavby 

Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia 

líniová stavba 

v kat. území  

k.ú. Tornaľa,  

k.ú. Gem. Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka,  

k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice, 

k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú Gem. Ves,  

k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú Chvalová, k.ú. Višňové 

pre navrhovateľa: Tornaľanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO 44 521 201, 
Stavba sa navrhuje umiestniť : 

v kat. území  

k.ú. Tornaľa,  

k.ú. Gem. Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka,  

k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice, 

k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú Gem. Ves,  

k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú Chvalová, k.ú. Višňové 
 

tak ako je to  zakreslené v situačnom výkrese, projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktorú v marci 2018 

vypracoval Ing. Angela Vargová, Parková 2, 986 01 Fiľakovo, zodpovedný projektant Mgr. Miroslav Oláh, 

Bystrica.sk, s.r.o., Limbová 11, 974 01 Banská Bystrica a  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Členenie stavby na stavebné objekty SO  

 

SO – 01 Vlastný objekt  

 



Stručná charakteristika územia a stavby 

     Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia rieši nové zemné optické vedenie v meste Tornaľa 

vo vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach,  s napojením na jestvujúce 

vedenia.  

 

Nové optické vedenie rozdelíme na 4 vetvy: 

1.Vetva bude vedená v meste Tornaľa,  

2.Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka 

3.Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Levkuška, k.ú. Rašice 

4.Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves,  

   k.ú Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové 

 

1. Vetva bude riešená v meste vedené vo vyznačených uliciach, bude rozšírením jestvujúceho 

optického vedenia. Začiatok podzemného vedenia bude v bode 1. na parc. č. CKN 2308/1 v k. ú. 

Tornaľa, pri pozemku parc. č. 699 a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí  na 

parc. CKN č. 4456 v bode 45b.  s napojením na jestvujúce optické vedenie Figa – Behynce – Gem. 

Ves – Starňa. Druhá trasa vedenia sa začína na parc. č. 19/10 v bode 46. a končí na parc. č. CKN 

67/1 k.ú. Tornaľa v bode 47. (vo výkresoch označená trasa čevenou farbou).  

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky:  k. ú.  Tornaľa  parc. CKN č. 2308/1; 741/19; 2250/1; 

2250/4; 809/5; 2255; 2308/5; 857/2; 881/1; 2251/1; 570; 569; 2252/1; 530/11; 476/7; 2256; 380/367; 

380/46; 380/61; 380/71; 380/1; 380/95; 380/96; 380/276; 

380/107; 380/116; 380/121; 380/366; 2266; 380/45; 380/190; 386; 917/1; 2263; 2264; 2259/1; 2676; 2261; 

2211/1; 2270; 2281; 2303; 2272; 2273; 2274; 2277; 2280; 2279; 2276; 2278; 2286; 2284; 2287; 2285; 

2289; 2288; 2290; 2314; 2295; 2297; 2291; 2259/1; 2299; 2298; 2300; 2301; 2305/1; 4457; 3226; 3227; 

4456; 1863/1; 19/10; 19/34; 19/39; 67/1;(parc. EKN č.  7-729; 557/2; 552/18; 734; 3/1; 4/1; 5/1; 7/1; 8/1; 

9/1; 10/1; 11/17; 11/18; 11/19; 11/20; 7-59/5; 7-59/4; 7-59/3; 7-59/1; 7-60/7; 7-60/8; 7-726; 7-274/3; 7-

274/2; 215/4; 214/2; 720; 11/1; 11/2; 1/2; 734; 783/6; 783/5; 583/4; 583/1; 583/2; 583/3; 451/4; 451/8; 

451/11; 451/2; 451/5; 451/6; 451/9; 451/10; 451/13; 452/13; 452/14; 452/15; 452/16; 452/7; 452/3; 452/4; 

452/5; 452/10; 452/1; 452/2; 24/3; 728; 557/1; 746; 455/4; 455/5; 455/6; 456/1; 455/17; 455/18; 455/31; 

455/32; 455/33; 455/34; 455/35; 454/1; 721; 454/2; 704; 705;) 

     Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter.      

    Podzemné vedenie v meste Tornaľa – 1. vetva rozdeľujeme na trasy v počte 106 (vo výkresoch trasa 

označená červenou farbou): 

1 trasa – od bodu 1. ( parc. č. CKN 2308/1, pri pozemku parc. CKN č. 699 ) k. ú. Tornaľa po  

               bod  2. (pri pozemku parc. CKN č. 737 ) pravá strana cesty 1. triedy 67/1 smerom na  

               severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 300,0m,  

2 trasa - od bodu 2. po bod 3. (parc. č. CKN 741/19, pri pozemku parc. CKN č. 741/2 ) k. ú.  

              Tornaľa smerom na východnú, potom na južnú a na severnú stranu, v pôdorysnej  

              dĺžke 357,0m, medzi  bodmi b – b´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

              mikrotunelovaním (ul. Tichá) 

3 trasa - od bodu 2. po bod 4. (parc. č. CKN 2308/1, pri pozemku parc. CKN č. 744/2)  

              smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 147,0m,  

4 trasa - od bodu 4. po bod 5. (parc. č. CKN 2250/4, pri pozemku parc. CKN č. 2245/4 ) k. ú.  

              Tornaľa smerom na severnú, potom na východnú, a na západnú stranu, v pôdorysnej  

              dĺžke 206,0m, medzi  bodmi c – c´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

              mikrotunelovaním (ul. Poľná) 

5 trasa - od bodu 5. po bod 5´. (parc. č. CKN 809/7, pri pozemku parc. CKN č. 809/54 ) k. ú.  

              Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 164,0m, (ul. Poľná) 

6 trasa - od bodu 5. po bod 6. (parc. č. CKN 2308/1, pri pozemku parc. CKN č. 788/2 ) k. ú.  

              Tornaľa smerom na západnú, potom na severnú, na južnú stranu (ul. Nová), a potom  

              na západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 470,0m, medzi  bodmi d – d´ bude riešené  

              križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním (ul. Nová) 

7 trasa - od bodu 4. po bod 7. (parc. č. CKN 2251/1, pri pozemku parc. CKN č. 574/2 – ul.  

              Úzka) k. ú.  Tornaľa smerom na západnú, potom na južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke  

              59,0m, medzi  bodmi A – B bude riešené križovanie cesty 1. triedy I/67  



              mikrotunelovaním (ul. Mierová) 

8 trasa - od bodu 7. po bod 8. (parc. č. CKN 2251/1, pri pozemku parc. CKN č. 654) k. ú.  

              Tornaľa smerom na západnú stranu (ul. Úzka), v pôdorysnej dĺžke 453,0m, medzi           

              bodmi e – é a f – f´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním   

              (ul. Úzka) 

9 trasa - od bodu 9. (parc. č. CKN 2252/1 pri pozemku parc. CKN č. 503) po bod 10. (parc. č.  

              CKN 2252/1, pri pozemku parc. CKN č. 475/1 ) k. ú. Tornaľa smerom na východnú   

              stranu (ul. Pri majeri), v pôdorysnej dĺžke 98,0m,                        /c.d.2.254,0m/ 

10 trasa - od bodu 10. po bod 10a. (parc. č. CKN 530/11 pri pozemku parc. CKN č. 476/2 )  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 83,0m,  

11 trasa - od bodu 10. po bod 10b. (parc. č. CKN 2252/1 pri pozemku parc. CKN č. 475/2 )  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 46,0m,  

12 trasa - od bodu 10b. po bod 11. (parc. č. CKN 380/46 pri pozemku parc. CKN č. 380/48)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 315,0m,  

13 trasa - od bodu 11. po bod 11a. (parc. č. CKN 380/72 pri pozemku parc. CKN č. 380/53)  

              k. ú. Tornaľa smerom na západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 50,0m,  

14 trasa - od bodu 11. po bod 12. (parc. č. CKN 380/46 pri pozemku parc. CKN č. 380/62)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 45,0m,  

15 trasa - od bodu 12. po bod 12a. (parc. č. CKN 380/61 pri pozemku parc. CKN č. 386/236)  

              k. ú. Tornaľa smerom na západnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 52,0m,  

16 trasa - od bodu 12. po bod 13. (parc. č. CKN 380/70 pri pozemku parc. CKN č. 380/284)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 43,0m,  

17 trasa - od bodu 13. po bod 13a. (parc. č. CKN 380/71 pri pozemku parc. CKN č. 380/65)  

              k. ú. Tornaľa smerom na západnú, v pôdorysnej dĺžke 50,0m,  

18 trasa - od bodu 13. po bod 14. (parc. č. CKN 476/7, pri pozemku parc. CKN č. 471/8) k. ú.  

              Tornaľa smerom na južnú stranu (ul. Pri majeri), v pôdorysnej dĺžke 262,0m, medzi           

              bodmi ch – ch´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním   

              (ul. Pri majeri) 

19 trasa - od bodu 14.  po bod 14a. (parc. č. CKN 2256, pri pozemku parc. CKN č. 452/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 108,0m, /c.1.054,0m/ 

20 trasa - od bodu 14. po bod 15. (parc. č. CKN 476/7 pri pozemku parc. CKN č. 471/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 85,0m,  

21 trasa - od bodu 13. po bod 16. (parc. č. CKN 380/1 pri pozemku parc. CKN č. 380/81)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 25,0m, medzi           

              bodmi g – g´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním   

             (ul. Pri majeri) 

22 trasa - od bodu 16. po bod 16a. (parc. č. CKN 380/45 pri pozemku parc. CKN č. 403/1)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú, potom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke      

              102,0m, medzi bodmi h – h´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

              mikrotunelovaním (ul. Tabaková) 

23 trasa - od bodu 16. po bod 17. (parc. č. CKN 380/1 pri pozemku parc. CKN č. 380/95)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 167,0m,  

             (ul. Pri Slanej) 

24 trasa - od bodu 17. po bod 17a. (parc. č. CKN 380/96 pri pozemku parc. CKN č. 380/100)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 21,0m,  

             (ul. Pri Slanej) 

25 trasa - od bodu 17. po bod 18. (parc. č. CKN 380/121 pri pozemku parc. CKN č. 380/149)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severozápadnú stranu, s odbočkou v ulici na západnú stranu    

              a naspäť (2x), v pôdorysnej dĺžke 321,0m, (ul. Pri Slanej) medzi bodmi j – j´a k – k´      

              bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním  

26 trasa - od bodu 16 po bod 21. (parc. č. CKN 380/1 pri pozemku parc. CKN č. 380/3)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 10,0m, medzi bodmi  

              h – h´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním  

27 trasa - od bodu 21. po bod 22. (parc. č. CKN 380/45 pri pozemku parc. CKN č. 380/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 58,0m,               



28 trasa - od bodu 22. po bod 16a. (parc. č. CKN 380/45 pri pozemku parc. CKN č. 403/1)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke  

             27,0m,medzi bodmi dz–dz´ bude riešené križovanie miestnej kom. mikrotunelovaním  

29 trasa - od bodu 20. (parc. č. CKN 380/366 pri pozemku parc. CKN č. 380/43) po bod 21.  

             (parc. č. CKN 380/1 pri pozemku parc. CKN č. 380/3) k. ú. Tornaľa (ul. Pri Slanej) 

             smerom na južnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 338,0m,        /c.d.1.154,0m/ 

30 trasa - od bodu 22. po bod 22a. (parc. č. CKN 380/45 pri pozemku parc. CKN č. 380/302)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 128,0m,  

31 trasa - od bodu 22a. po bod 22b. (parc. č. CKN 386 pri pozemku parc. CKN č. 388/3)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 64,0m,medzi bodmi        

             i–i´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním  

32 trasa - od bodu 22a. po bod 23. (parc. č. CKN 380/45 pri pozemku parc. CKN č. 380/366)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 206,0m, 

33 trasa - od bodu 18. po bod 19. (parc. č. CKN 881/1 pri pozemku parc. CKN č. 881/6)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 190,0m, medzi bodmi     

              l–l´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním , medzi  bodmi        

              C – D bude riešené križovanie cesty 1. triedy I/67 mikrotunelovaním (ul. Mierová) 

34 trasa - od bodu 6. po bod 19. (parc. č. CKN 881/1 pri pozemku parc. CKN č. 881/6)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 696,0m, 

35 trasa - od bodu 19. po bod 19a. (parc. č. CKN 881/1 pri pozemku parc. CKN č. 881/6)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 55,0m, a po bod 19b.   

              (parc. č. CKN 881/1 pri pozemku parc. CKN č. 881/6) k. ú. Tornaľa smerom na  

              južnú potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 83,0m,  

36 trasa - od bodu 24. po bod 25. (parc. č. CKN 917/1 pri pozemku parc. CKN č. 917/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 51,0m, 

37 trasa - od bodu 25. po bod 25a. (parc. č. CKN 2263 pri pozemku parc. CKN č. 904/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 158,0m,ul. Družstevná 

38 trasa - od bodu 25. po bod 26. (parc. č. CKN 2263 pri pozemku parc. CKN č. 920)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 23,0m,medzi bodmi        

             m–m´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním  

39 trasa - od bodu 26. po bod 26a. (parc. č. CKN 2263 pri pozemku parc. CKN č. 938/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 154,0m,ul. Družstevná 

               /c.d. 1.808,0m/ 

40 trasa - od bodu 26. po bod 27. (parc. č. CKN 2676 pri pozemku parc. CKN č. 963)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 139,0m, 

41 trasa - od bodu 27. po bod 27a. (parc. č. CKN 2259 pri pozemku parc. CKN č. 943)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 176,0m,ul. Závodná 

42 trasa - od bodu 27. po bod 28. (parc. č. CKN 2270 pri pozemku parc. CKN č. 1168/37)  

              k. ú. Tornaľa smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 262,0m,medzi bodmi        

             n–n´ (ul. Závodná) a o – o´ (ul. Škultétyho) bude riešené križovanie miestnej  

             komunikácie mikrotunelovaním  

43 trasa - od bodu 29. (parc. č. CKN 2228/1) po bod 29a. (parc. č. CKN 2217 pri pozemku    

              parc. CKN č. 2204/67) smerom na východnú, potom na západnú stranu v pôdorysnej  

              dĺžke 292,0m,medzi bodmi p–p´, ul. 1. Mája, bude riešené križovanie miestnej  

             komunikácie mikrotunelovaním  

44 trasa - od bodu 30. (parc. č. CKN 2211/1 pri pozemku parc. CKN č. 2205) po bod 30a.  

             (parc. č. CKN 2211/1 pri pozemku parc. CKN č. 2208) k. ú. Tornaľa smerom na               

             východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 154,0m, ul. Komenského 

45 trasa - od bodu 31. (parc. č. CKN 2270 pri pozemku parc. CKN č. 1380) po bod 32.  

             (parc. č. CKN 2303 pri pozemku parc. CKN č. 1359) k. ú. Tornaľa smerom na               

             východnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 242,0m, Nám. SNP 

46 trasa - od bodu 32. po bod 32a. (parc. č. CKN 2281 pri pozemku parc. CKN č. 1377)  

              k. ú. Tornaľa smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 155,0m, Ul. Letná, 

47 trasa - od bodu 32. po bod 32b. (parc. č. CKN 2281 pri pozemku parc. CKN č. 1348)  

              smerom na severnú, potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 172,0m,medzi  



              bodmi š–š´, ul. Letná, bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

              mikrotunelovaním  

48 trasa - od bodu 33. (parc. č. CKN 2279 pri pozemku parc. CKN č. 1318/2ul. Hurbanova)  

              po bod 33a. (parc. č. CKN 2303 pri pozemku parc. CKN č. 1441, ul. Letná) k. ú.     

              Tornaľa smerom na južnú, potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 106,0m,   

              medzi bodmi q–q´, ul.  Hurbanova , bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

              mikrotunelovaním  

49 trasa - od bodu 33a. po bod 33b. (parc. č. CKN 2276 pri pozemku parc. CKN č. 1428/2)  

              k. ú. Tornaľa smerom na východnú, potom na severnú stranu v pôd. dĺžke 170,0m,   

               /c.d.1.868,0m/ 

50 trasa - od bodu 33b. po bod 33c. (parc. č. CKN 2277 pri pozemku parc. CKN č. 1448)  

              k. ú. Tornaľa smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 56,0m,   

51 trasa - od bodu 33a. po bod 33c. (parc. č. CKN 2277 pri pozemku parc. CKN č. 1448)  

              k. ú. Tornaľa smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 102,0m,   

52 trasa - od bodu 34. (parc. č. CKN 2303 pri pozemku parc. CKN č. 1399 Nám SNP)  

                po bod 34a. (parc. č. CKN 2273 pri pozemku parc. CKN č. 1411)  

                smerom na severnú, potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 160,0m,medzi  

                bodmi s–s´, ul. Letná, bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

                mikrotunelovaním  

53 trasa - od bodu 34a. po bod 34b. (parc. č. CKN 2273 pri pozemku parc. CKN č. 1397)  

                smerom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 91,0m,medzi bodmi r–r´, ul. Letná,  

                bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním  

54 trasa - od bodu 34a. po bod 35. (parc. č. CKN 2274 pri pozemku parc. CKN č. 1467)  

                smerom na severnú, potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 192,0m,medzi  

                bodmi ť–ť´, ul. Hviezdoslavova, bude riešené križovanie miestnej komunikácie  

                mikrotunelovaním  

55 trasa - od bodu 35. po bod 35a. (parc. č. CKN 2273 pri pozemku parc. CKN č. 1496)  

                smerom na východnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 236,0m, 

                ul. Kollárova  

56 trasa - od bodu 35. po bod 35b. (parc. č. CKN 2276 pri pozemku parc. CKN č. 1503)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 149,0m,  

57 trasa - od bodu 33b. po bod 33d. (parc. č. CKN 2284 pri pozemku parc. CKN č. 1510)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 257,0m, medzi bodmi        

                t–t´ (ul. Hviezdoslavova) a v – v´ (ul. Štúrova) bude riešené križovanie miestnej  

                komunikácie mikrotunelovaním 

58 trasa - od bodu 33b. po bod 35b. (parc. č. CKN 2276 pri pozemku parc. CKN č. 1503)  

                smerom na západnú, potom na severnú a potom na východnú stranu v pôdorysnej  

                dĺžke 357,0m, medzi bodmi u–u´ (ul. Hurbanova) bude riešené križovanie miestnej                  

                komunikácie mikrotunelovaním 

59 trasa - od bodu 36. (parc. č. CKN 2273 pri pozemku parc. CKN č. 2137) po bod 37.  

                (parc. č. CKN 2288 pri pozemku parc. CKN č. 2136/2), smerom na južnú stranu     

                 - ul. Kollárova, potom na východnú, potom na severnú stranu – ul. Bottova,                                                                                        

                 potom na západnú stranu – ul. Bakulínyiho, potom na južnú stranu v pôdorysnej  

                dĺžke 917,0m, medzi bodmi w–w´ (ul. Bottova) bude riešené križovanie miestnej                  

                komunikácie mikrotunelovaním     /c.d.2.517,0m/ 

60 trasa - od bodu 38. (parc. č. CKN 2288 pri pozemku parc. CKN č. 1523) po bod 38a.  

                (parc. č. CKN 2288 pri pozemku parc. CKN č. 1529), smerom na severnú stranu     

                 - ul. Kollárova, v pôdorysnej dĺžke 69,0m,  

61 trasa - od bodu 38a. po bod 38b. (parc. č. CKN 2287 pri pozemku parc. CKN č. 1515/7),  

                smerom na západnú, potom na južnú stranu  v pôdorysnej dĺžke 139,0m,  

62 trasa - od bodu 38a. po bod 38c. (parc. č. CKN 2288 pri pozemku parc. CKN č. 1550/1)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 127,0m, medzi bodmi ž–ž´  

                (ul. Tomášikova) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

63 trasa - od bodu 38a. po bod 38d. (parc. č. CKN 2289 pri pozemku parc. CKN č. 1557)  

                smerom na západnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 214,0m,  



64 trasa - od bodu 39. (parc. č. CKN 2286 pri pozemku parc. CKN č. 1234/1)  

                po bod 39a. (parc. č. CKN 2286 pri pozemku parc. CKN č. 1231)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 44,0m,  

65 trasa - od bodu 39a. po bod 39d. (parc. č. CKN 2284 pri pozemku parc. CKN č. 1221)  

                smerom na západnú, potom na severnú a potom na východnú stranu v pôdorysnej  

                dĺžke 218,0m, medzi bodmi x–x´ (ul. Tomášikova) bude riešené križovanie  

                miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

66 trasa - od bodu 39a. po bod 39b. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1577)  

                smerom na severnú a potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 132,0m, medzi  

                bodmi y–y´ a a1–a1´ (ul. Hurbanova) bude riešené križovanie  

                miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

67 trasa - od bodu 39b. po bod 39c. (parc. č. CKN 2284 pri pozemku parc. CKN č. 1567)  

                smerom na južnú, potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 160,0m,  

68 trasa - od bodu 33d. po bod 39b. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1577)  

                smerom na severnú a potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 175,0m, medzi  

                bodmi z–z´ (ul. Tomášikova) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie  

                mikrotunelovaním 

69 trasa - od bodu 39b. po bod 40. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1604)  

                smerom na severnú a potom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 89,0m, medzi  

                bodmi F – E bude riešené križovanie cesty 1. triedy I/16 mikrotunelovaním (ul.    

                Šafárikova)      /c.d.1.367,0m/ 

70 trasa - od bodu 40. po bod 40a. (parc. č. CKN 2300 pri pozemku parc. CKN č. 1591/2)  

                smerom na severnú a potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 191,0m,  

71 trasa - od bodu 40a. po bod 40b. (parc. č. CKN 2300 pri pozemku parc. CKN č. 1580)  

                smerom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 110,0m,  

72 trasa - od bodu 40a. po bod 40c. (parc. č. CKN 2300 pri pozemku parc. CKN č. 1710)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 123,0m, medzi bodmi d1–d1´ (ul.                   

                Mliekarenska) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

73 trasa - od bodu 40. po bod 40d. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1622)  

                smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke 120,0m, medzi bodmi b1–b1´ (ul.                   

                Šafárikova) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

74 trasa - od bodu 40d. po bod 40e. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1633)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 81,0m,  

75 trasa - od bodu 40. po bod 40e. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1633)  

                smerom na severnú, potom na východnú stranu (ul. Záhradnícka)  

                v pôdorysnej dĺžke 237,0m,  

76 trasa - od bodu 41. (parc. č. CKN 2290 pri pozemku parc. CKN č. 2054/2) ul. Bakulinyho  

                po bod 41a. (parc. č. CKN 2295 pri pozemku parc. CKN č. 1985/2) ul. Mlynská  

                smerom na východnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 329,0m,  

77 trasa - od bodu 41a. po bod 41b. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1921/1)   

                smerom na severnú, potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 317,0m,  

                medzi bodmi g1–g1´ (ul. Mlynská) a medzi bodmi ch1–ch1´ (ul. Krátka) bude           

                riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním, 

78 trasa - od bodu 41b. po bod 41c. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1903)   

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 206,0m,  

79 trasa - od bodu 41c. po bod 41d. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1899)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 44,0m,    /c.d. 1.758,0m/ 

80 trasa - od bodu 41c. po bod 41e. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1871/2)  

                smerom na západnú a potom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 87,0m, medzi  

                bodmi K – L bude riešené križovanie cesty 1. triedy I/16 mikrotunelovaním (ul.    

                Šafárikova) 

81 trasa - od bodu 41b. po bod 43a. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1745/2)  

                smerom na južnú a potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 250,0m, medzi    

                bodmi h1–h1´ (ul. Krátka) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie  

                mikrotunelovaním, medzi bodmi I – J bude riešené križovanie cesty 1. triedy I/16  



                mikrotunelovaním (ul. Šafárikova) 

82 trasa - od bodu 41a. po bod 40d. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1622)  

                smerom na západnú (ul. Krížna), potom na južnú a potom na západnú stranu              

                v pôdorysnej dĺžke 343,0m, medzi bodmi G – H bude riešené križovanie cesty 1.  

                triedy I/16 mikrotunelovaním (ul. Šafárikova) 

83 trasa - od bodu 40e. po bod 42. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1636/1)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 11,0m, medzi bodmi c1–c1´                    

                (ul.Záhradnícka) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním,  

84 trasa - od bodu 42. po bod 42a. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1642)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 78,0m,  

85 trasa - od bodu 42a. po bod 42b. (parc. č. CKN 2301 pri pozemku parc. CKN č. 1679)  

                smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 145,0m,  

86 trasa - od bodu 42. po bod 42b. (parc. č. CKN 2301 pri pozemku parc. CKN č. 1679)  

                smerom na západnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 260,0m,  

87 trasa - od bodu 42b. po bod 42c. (parc. č. CKN 2301 pri pozemku parc. CKN č. 1680)  

                smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 12,0m, medzi bodmi e1–e1´                    

                (ul. Puškinova) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

88 trasa - od bodu 42c. po bod 42d. (parc. č. CKN 2298 pri pozemku parc. CKN č. 1694)  

                smerom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 130,0m,  

89 trasa - od bodu 42c. po bod 42e. (parc. č. CKN 2301 pri pozemku parc. CKN č. 1715/)  

                smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 61,0m, (ul. B. Nemcovej)  

90 trasa - od bodu 42a. po bod 43. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1736)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 14,0m, medzi bodmi f1–f1´                    

                (ul. B.Nemcovej) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

                 /c.d. 1.391,0m/ 

91 trasa - od bodu 43. po bod 43a. (parc. č. CKN 2314 pri pozemku parc. CKN č. 1745/2)  

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 81,0m,  

92 trasa - od bodu 43a. po bod 43b. (parc. č. CKN 2300 pri pozemku parc. CKN č. 1769/2)  

                smerom na severozápadnú stranu v pôdorysnej dĺžke 210,0m,  

93 trasa - od bodu 43. po bod 43b. (parc. č. CKN 2300 pri pozemku parc. CKN č. 1769/2)  

                smerom na severozápadnú, potom na severovýchodnú stranu v pôdorysnej dĺžke  

                311,0m,  

94 trasa - od bodu 44. (parc. č. CKN 2305/2 pri pozemku parc. CKN č. 1813) po bod 44a.  

                (parc. č. CKN 2305/2 pri pozemku parc. CKN č. 1773) ul. Odborárska 

                smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 367,0m,  

95 trasa - od bodu 44a. po bod 44b. (parc. č. CKN 2305/2 pri pozemku parc. CKN č. 1771)  

                smerom na juhovýchodnú stranu v pôdorysnej dĺžke 50,0m,  

96 trasa - od bodu 44b. po bod 44c.(parc. č. CKN 2300 pri pozemku parc. CKN č. 1807)  

                ul. Mliekárenská,  smerom na východnú, potom na južnú stranu v pôdorysnej  

                dĺžke 228,0m,  

97 trasa - od bodu 44b. po bod 44d. (parc. č. CKN 1863/31 pri poz. parc. CKN č. 1863/69) 

                ul. Tulipánova smerom na severnú stranu, potom na východnú stranu v pôdorysnej     

                dĺžke 161,0m, medzi bodmi i1–i1´ (ul. Odborárska) a medzi bodmi k1–k1´  

                (ul. Tulipánova) bude riešené križovanie miestnej  komunikácie mikrotunelovaním 

98 trasa - od bodu 44d. po bod 44f.(parc. č. CKN 1863/31 pri poz. parc. CKN č. 1863/17)  

                ul. Tulipánova,  smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 54,0m,  

99 trasa - od bodu 44d. po bod 44e.(p. č. CKN 1863/31 pri pozemku parc. CKN č. 1863/30)  

                ul. Tulipánova,  smerom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 133,0m,  

100 trasa - od bodu 45. (parc. č. CKN 2305/2 pri pozemku parc. CKN č. 1824) po bod 45a.  

                 (p. č. CKN 2305/2 pri pozemku parc. CKN č. 1856/1) ul. Odborárska,  smerom na  

                 severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 367,0m,  

101 trasa - od bodu 44a. po bod 45a.(p. č. CKN 2305/2 pri pozemku parc. CKN č. 1856/1) ul.                     

                 Odborárska,  smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 8,0m, a medzi bodmi  

                  j1–j1´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním, 

102 trasa - od bodu 45a. po bod 45b.(p. č. CKN 1863/31, smerom na severozápadnú stranu  



                  v pôdorysnej dĺžke 139,0m, NAPOJENIE NA JESTVUJÚCU  OPTICKÚ SIEŤ  

                  (Behynce-Figa-Gemerská Ves-Starňa) 

103 trasa  - od bodu 46. (parc. č. CKN 19/10) po bod 47. (parc. č. CKN 67/1)  

                   smerom na západnú a potom na južnú stranu v pôdorysnej dĺžke 338,0m, medzi    

                   bodmi l1–l1´ bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním,  

                   medzi bodmi N – M bude riešené križovanie cesty 1. triedy I/16                 

                   mikrotunelovaním                                            /c.d. 2.447,0m/ 

104 trasa  - od bodu 31a. (parc. č. CKN 2259/1 pri pozemku 2183) po bod 31b. (parc. č. CKN  

                   CKN 2259/1 pri pozemku 2202/6) ul. Poštová smerom na južnú stranu   

                   v pôdorysnej dĺžke 222,0m,  

105 trasa  - od bodu 31c. (parc. č. CKN 2259/1 pri pozemku 971/3) po bod 31d. (parc. č.  

                   CKN 2259/1 pri pozemku 1054/1) ul. Poštová smerom na severnú stranu  

                   v pôdorysnej dĺžke 273,0m,  

106 trasa  - od bodu 37a. (parc. č. CKN 2292 pri pozemku 2081/1) po bod 37b. (parc. č.  

                   CKN 2291 pri pozemku 2086) ul. Bakulinyiho smerom na severnú, potom na            

                   západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 232,0m,          /c.d. 727,0m/ 

 

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia 1. vetvy: 

Časť Tornaľa:                           18.347,0m 

Skutočná dĺžka vedenia:          18347,0m  x 1,10 = 20.181,70~20.182,0m(rezerva 10%) 

 

2. Vetva bude riešená v k.ú. Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo a k.ú. Bretka, bude napojená na 

jestvujúce optické vedenie. Začiatok podzemného vedenia bude v bode 48. na parc. č. CKN 1534 v k. ú. 

Gem. Panica a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí  na parc. CKN č. 280 (EKN 

č.742) v bode 51´(vo výkresoch označená trasa červenou farbou).  

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky:  k. ú.  Gemerská Panica parc. CKN č. 1534;  1535; 1536; 

1537; 1539; 1540; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 537/4; 1336/1; 1130/3; 1987; 1324/1; 1324/2; 1547; 

1548; 1549; 524/7; 524/4;523/3; 522/1; 521/1; 519/2; 519/5; 518/3; 518/2; 516/2; 515/2; 1612; 1325/3; 

1609; 1598; 1599; 1597; 1584; 1573; 1569/1; 1568, parc. EKN č. 1325/22; 517/1; 523/1; 1324/2; 1336; 

967; 964; 963; 961/2; 1330;   

k. ú.  Čoltovo parc. CKN č. 697, k. ú.  Bretka parc. CKN č. 380/6; 1532/8; 1532/7; 1532/6; 1532/5; 1532/4; 

1532/3; 1532/2; 380/1; 1532/1; 117/3; 280, parc. EKN č. 742; 713, 612; 611; 610. 

Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter.      

    Podzemné vedenie 2. vetvy rozdeľujeme na 5 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou): 

1 trasa – od bodu 48. ( parc. č. CKN 1534 ) k. ú. Gemerská Panica po bod  49. ( parc. CKN 

              č. 1543) ľavá strana cesty 1. triedy I/67 smerom na východnú, potom  

              na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 495,0m,  

2 trasa - od bodu 49. po bod 49´. (parc. č. CKN 1987) k. ú. Gemerská Panica smerom na       

              východnú, potom na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 228,0m, medzi  bodmi  

              P – R bude riešené križovanie železničnej trate Zvolen- Plešivec (trať 115) 

              a vedľa cesty 1. triedy I/16 mikrotunelovaním (označené tmavofialovou farbou) 

3 trasa - od bodu 49. po bod 50. (hranica k. ú. Gemerská Panica parc. č. CKN 1568 a k.ú.   

              Čoltovo, parc. CKN č. 697) smerom na  severnú a severozápadnú stranu,  

              v pôdorysnej dĺžke 1.724,0m, medzi  bodmi A1 – A2 bude riešené križovanie  

              miestnej komunikácie mikrotunelovaním, medzi bodmi B1 – B2 bude riešené           

              križovanie cesty 3. triedy III/2822 mikrotunelovaním (označené modrou farbou),  

              medzi bodmi 1a – 1b bude riešené križovanie  bezmenného vodného toku       

              mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), 

4 trasa - od bodu 50. po bod 51. (hranica k. ú. Čoltovo, parc. CKN č. 697 a k. ú Bretka, parc.  

              CKN č. 380/6 ) smerom na severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 207,0m, 

5 trasa - od bodu 51. po bod 51´. ( k. ú. Bretka parc. č. CKN 280, pri pozemku p.č. 115)  

              smerom na  severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 296,0m, medzi  bodmi  

              2a – 2b bude riešené križovanie rieky Slaná mikrotunelovaním (označené zelenou  

              farbou)  

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia 2. vetvy: 



k.ú Gem. Panica, Čoltovo, Bretka:     2.950,0m 

Skutočná dĺžka vedenia:                  2.950,0m  x 1,10 = 3.245,0m(rezerva 10%) 

 

3. Vetva bude riešená v k.ú. Levkuška a k.ú. Rašice, bude napojená na jestvujúce optické vedenie. 

Začiatok podzemného vedenia bude v bode 52. na parc. č. CKN 1081 v k. ú. Levkuška a ďalej sa 

vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí  na parc. CKN č. 2255 k.ú. Rašice v bode 54(vo 

výkresoch označená trasa červenou farbou).  

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky:  k. ú.  Levkuška parc. CKN č. 1081; 1079; 1078; 1077; 

1076; 1075; 1074; 1070; 1060; 1061; 1064; 1065; 475; 474; 473; 472; 1022; 1021; 1030; 1031; 1032; 

1027; 1025;  k. ú. Rašice parc. CKN č. 2299;2298; 2297; 2296; 2295/2; 2294; 2293; 2288; 2286; 2285; 

2284; 2283; 2282; 2281; 2280; 2279; 2278; 2277; 2276; 2275; 2274; 2273; 2272; 2271; 2270; 2269; 2255; 

Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter.      

    Podzemné vedenie 3. vetvy rozdeľujeme na 2 trasy (vo výkresoch trasa označená červenou farbou): 

1 trasa – od bodu 52. ( parc. č. CKN 1081 ) k. ú. Levkuška po bod  53. ( hranica k. ú.  

              Levkuška parc. CKN č. 1025 a k.ú. Rašice parc. CKN č. 2299) smerom na severnú,      

              potom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 1.510,0m, medzi bodmi C1 – C2 bude  

              riešené križovanie cesty 3. triedy III/2831 mikrotunelovaním (označené modrou  

              farbou), medzi bodmi 3a – 3b bude riešené križovanie vodného toku – potok  

              Levkuša mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), medzi bodmi 4a – 4b bude  

              riešené križovanie  bezmenného vodného toku  mikrotunelovaním (označené zelenou  

              farbou), 

2 trasa - od bodu 53. po bod 54. (parc. č. CKN 2255 pri pozemku p.č. 2269) k. ú. Rašice  

              smerom na  západnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 1.633,0m, v bode                  

              č. 54 bude umiestnený nový telekom stĺp pre spoločnosť Tornalanet s.r.o. 

 

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia 3. vetvy: 

k.ú Levkuška, Rašice                    :     3.143,0m 

Skutočná dĺžka vedenia              :    3.143,0m  x 1,10 = 3.457,0m(rezerva 10%) 

 

4. Vetva bude riešená v k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves, k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, 

k.ú. Chvalová a k.ú. Višňové, bude napojená na jestvujúce optické vedenie. Začiatok podzemného 

vedenia bude v bode 55. na parc. č. CKN 487/6 pri pozemku p.č.2/2 v k. ú. Držkovce a ďalej sa 

vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí  na parc. CKN č. 1064 k.ú. Višňové v bode 63(vo 

výkresoch označená trasa červenou farbou).  

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky:  k. ú.  Držkovce parc. CKN č. 487/6;  

285/3; 1258; 2648; 1251; 1255; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 

1271; 1272; 1213; 1201; 1199; 1198; 1197; 1196; 1195; 1194; 1193; 1192; 1191; 1190; 1186; 1185; 1184; 

1183; 1182; 1143; 1142; 1141; 1140; 1139; 1138; 1137; 1136; 1135; 1134; 1133; 1132; 1131; 1130; 1129; 

1171; 1090; 1065; 1064; 1063; 1062; 1061; 1060; 1059; 1058; 1057; 1056; 1055; 1054; 1053; 1052; 1051; 

1050; 1049; 1048; 1047; 1046; 1045; 1044; 1043; 1042; 1041; 1040; 1039; 1038; 1037; 1036; 1035; 1034; 

1033; 1032; 1031; 1030; 1029; 1028; 1027; 1026; 1025; 1024; 1023; 1022; 1021; 1020; 1019; 1018; 1017; 

1016; 1015; 

1014; 1013; 1012; 1011; 1010; 1009; 1008; 1007; 2628; 2642; 2643; k. ú. Leváre parc. CKN č. 1078; 

1080; 1095; 1097; 1100; 1108; 160/3; 91/1; 71/1; 71/6; 719; 68/3; 68/1; 1267; 1277; 1290; 1302; 1303; 

1304; 1305; 1306; 1407; 1339; 1341; 1342/2; 1342/1; 1343; 1345; 1409; 1360/1; 1360/2; 1374; 1375; 

1407; 1404; 1411; 1405; 104; 1403; 1402; 1401; 1400; 1399; 1397; parc. EKN č. 719; 91;  k. ú. Gem. Ves 

parc. CKN č. 1140;1400; 1180; 1194; 1195; 1210; 1209; 1208; 1204; 1203; 1201; 1491; 1188; k. ú. Polina 

parc. CKN č. 2145; 2144; 2143; 2142; 2141; 2140; 2139; 2469; 2138; 2137; 2136; 2135; 2134; 2133; 

2132; 2131; 2074; 2073; 2072; 2071; 2070; 2467; 2062; 2466; 2058; 2057; 2044; 2057; 2019; 2018; 2017; 

2016; 2015; 2014; 2020; 2461; 2832; 2146; k. ú. Skerešovo parc. CKN č. 2101; 2100; 2099; 2098; 2097; 

2096; 2093; 2109; 2110; 2111; 2135; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117/1; 2323; 2370; 2368; 2367; 

2366; 2365; 2364; 2363; 2362; 2361; 2360; 2359; 2353; 2352; 2351; 2350; 2349; 2347; 2346; 2345; 2340;  

k. ú. Chvalová parc. CKN č. 1094; 2339; 1408; 1450; 1093; 1092; 1090; 1089; 1088; 1087; 1407; 262; 

261; 1393; 1084; 1441; 1083; 1440; 1078; 1406; parc. EKN č. 364/1; 359;  k. ú. Višňové parc. CKN č. 

1073; 1070; 1066; 1065; 1064;  



Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter.      

    Podzemné vedenie 4. vetvy rozdeľujeme na 8 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou): 

1 trasa – od bodu 55. (parc. č. CKN 487/6) k. ú. Držkovce po bod  56. ( hranica k. ú.   

               Držkovce parc. CKN č. 2643 a k.ú. Leváre parc. CKN č. 1078) smerom na južnú,      

               stranu v pôdorysnej dĺžke 2.480,0m, medzi bodmi D1 – D2 bude  

              riešené križovanie cesty 3. triedy III/2835 mikrotunelovaním (označené modrou  

              farbou), medzi bodmi 5a – 5b bude riešené križovanie vodného toku – bezmenný  

              potok mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), , medzi bodmi E1 – E2 bude  

              riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním (označené modrou  

              farbou), medzi bodmi 6a – 6b bude riešené križovanie vodného toku – bezmenný  

              potok mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), 

2 trasa – od bodu 56. po bod  57. ( hranica k. ú. Leváre parc. CKN č. 1397 a k.ú. Gem.     

              Ves parc. CKN č. 1140) smerom na južnú, potom na západnú stranu v pôdorysnej  

              dĺžke 2.991,0m, medzi bodmi 7a – 7b bude riešené križovanie vodného toku –                       

              bezmenný potok mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),medzi bodmi F1 – F2  

              bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2835 mikrotunelovaním (označené modrou  

              farbou), medzi bodmi G1 – G2 bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2835   

              mikrotunelovaním (označené modrou farbou),  

3 trasa – od bodu 57. po bod  58. ( hranica k. ú. Gem. Ves parc. CKN č. 1188 a k.ú. Polina  

              parc. CKN č. 2145) smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 1.193,0m, medzi   

              bodmi 8a – 8b bude riešené križovanie vodného toku – rieka Východný Turiec             

              mikrotunelovaním (označené zelenou farbou),  

4 trasa – od bodu 58. po bod  59. ( hranica k. ú. Polina parc. CKN č. 2146 a k.ú. Skerešovo  

              parc. CKN č. 2101) smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke 2.482,0m, medzi   

              bodmi 9a – 9b bude riešené križovanie vodného toku – bezmenný potok             

              mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), medzi bodmi H1 – H2  

              bude riešené križovanie cesty 3. triedy III/2832 mikrotunelovaním (označené modrou  

              farbou), 

5 trasa – od bodu 59. po bod  60. ( hranica k. ú. Skerešovo parc. CKN č. 2340 a k.ú.    

              Chvalová parc. CKN č. 1094) smerom na západnú stranu v pôdorysnej dĺžke  

              2.629,0m, medzi bodmi 10a – 10b bude riešené križovanie vodného toku –   

              bezmenný potok mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), medzi bodmi  

              11a – 11b bude riešené križovanie vodného toku – bezmenný potok    

              mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), medzi bodmi 12a – 12b bude riešené  

              križovanie vodného toku – rieka Západný Turiec mikrotunelovaním (označené  

              zelenou farbou), medzi bodmi 13a – 13b bude riešené križovanie vodného toku –   

              bezmenný potok mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), 

6 trasa – od bodu 60. po bod  61´. (k.ú. Chvalová parc.CKN č.261) smerom na severozápadnú          

              stranu v pôdorysnej dĺžke 673,0m,  medzi bodmi 14a – 14b bude riešené križovanie  

              vodného toku – bezmenný potok mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), 

7 trasa – od bodu 61. (k.ú. Chvalová parc.CKN č.1087) po bod  62. ( hranica k. ú. Chvalová  

              parc. CKN č. 1406 a k.ú. Višňové parc. CKN č. 1073) smerom na severovýchodnú  

              stranu v pôdorysnej dĺžke 178,0m, medzi bodmi I1 – I2 bude riešené križovanie   

              cesty 3. triedy III/2832 mikrotunelovaním (označené modrou farbou), 

              medzi bodmi 15a – 15b bude riešené križovanie vodného toku – potok Španie             

              mikrotunelovaním (označené zelenou farbou), medzi bodmi 16a – 16b bude riešené  

              križovanie vodného toku –  rieka Západný Turiec mikrotunelovaním (označené  

              zelenou farbou),  

8 trasa – od bodu 62. po bod 63. (k.ú. Višňové parc.CKN č.1064) smerom na severovýchodnú          

              stranu v pôdorysnej dĺžke 346,0m. 

 

 

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia 4. vetvy: 

k.ú Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, 

Skerešovo, Chvalová, Višňové                    :    12.972,0m 



Skutočná dĺžka vedenia                             :    12.972,0m  x 1,10 = 14.270,0m(rezerva 10%) 

 

Celková dĺžka podzemného vedenia: 1.Vetva + 2.Vetva + 3.Vetva + 4.Vetva 

20.182,0 + 3.245,0 + 3.457,0 + 14.270,0 = 41.154,0m 

 

 Podzemné vedenie: Kábel optický k zafúknutí  MIKRO AIRBLOWN, 24 vláknový SM 9/125, G.652D, 

MLT, MDPE čierny, d 5,8mm, 500N  

Optický kábel nebude napájaný žiadnym napätím, pri montáži a po ukončení prác nehrozí žiadne 

nebezpečenstvo pri styku s vedením, nie je životu nebezpečné! 

 
Pre  umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky 
a požiadavky: 
- súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok 

  Mesto  Tornaľa,  

  Obce 

  Gem. Panica,  Čoltovo, Bretka, Levkuška,  Rašice, Držkovce,  Leváre, Gem. Ves,   Polina,  Skerešovo,   

  Chvalová, Višňové 
 
OKRESNÝ URAD BANSKA BYSTRICA, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 
Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  č. OU-BB-OCDPK-2021/024399-002 z 28.09.2021 
VEC: Záväzné stanovisko obce k stavbe 
Obecný úrad Rašice obdržal Vašu žiadosť o vyjadrenie k Telekomunikačnej stavbe s názvom „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v katastrálnom území: 
Rašice. 
Obec Rašice zastúpená starostom obce Aladárom Miklósom v zmysle § 4 ods. 3 písm. 
d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné 
záväzné stanovisko: 
Súhlasíme so zámerom spoločnosti Tomalanet s.r.o., na vybudovanie Telekomunikačného vedenia v 
katastrálnom území: Rašice podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie bez pripomienok.  
Tomalanet s. r. o. Poštová 7 982 01 Tornaľa Slovenská republika 
"Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" - stanovisko k PD pre územné konanie 
Dňa 22.9.2021 bola na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, od 
spoločnosti Tomalanet, s. r. o., Poštová 7, Tornaľa, doručená žiadosť o stanovisko k predloženej projektovej 
dokumentácii pre územné konanie stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia". Prílohou žiadosti 
bola projektová dokumentácia stavby pre územné konanie, spracovaná v 01/2021, zodpovedný projektant Mgr. 
Miroslav Oláh. 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy na 
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa ČI. IV ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne § 3 ods. (4) písm. a) zákona číslo 
135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ako príslušný 
dotknutý orgán verejnej správy, podľa § 126 ods. (1) a následne § 140a ods. (1) písm. a) a § 140b zákona číslo 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, dáva k 
predmetnej záležitosti nasledovné stanovisko: 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Banskej Bystrici, je príslušný 
cestný správny orgán pre cesty I. triedy. 
Predmetom stavby je rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia o nové vedenie v mesta Tornaľa , vo 
vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach s napojením na existujúce vedenia za účelom 
zvýšenia kvality poskytovania multifunkčných služieb elektronickej komunikácie. V predmetnej stavbe sa 
vybuduje transportná sieť prostredníctvom optického kábla zatiahnutého do HDPE multirúry. 
Nové optické vedenie je rozdelené na 4 vetvy: 
1. Vetva vedená v meste Tornaľa, 
2. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú. Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka, 
3. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú. Levkuška a Rašice, 
4. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú. Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová 
a Višňové. 
1. Vetva - je riešená v mesta Tornaľa v intraviláne mesta, prostredníctvom celkom 106 trás v celkovej 
dĺžke cca 18 347,0 m, vedená jednotlivými ulicami mesta. Začiatok bude v bode 1 na pare. č. KN-C 2308/1 k.ú. 
Tornaľa, pri pozemku pare. č. 699 a ďalej sa vedenie vjednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na pare. č. KN-C 
4456 v bode 45b. s napojením na existujúce optické vedenie Figa - Behynce - Gemerská Ves - Starňa. Druhá 
trasa vedenia sa začína na pare. č. 19/10 v bode 46. a končí na pare. č. KN-C 67/1 k. ú. Tornaľa v bode 47. 



Navrhované trasy budú celkom 2 x križovať cestu 1/67 (bod A-B a bod C-D) a celkom 5 x križovať cestu 1/16 
(bod E-F, bod G-H, bod l-J, bod K-L a bod M-N), prostredníctvom riadeného pretlaku, kolmo na os cesty, s 
uložením optického kábla do chráničky. 
2. Vetva - je riešená v k. ú. Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka, prostredníctvom celkom 5 trás v celkovej 
dĺžke cca 2 950,0 m. Začiatok bude v bode 48 na pare. č. KN-C 1534 k. ú. Gemerská Panica a ďalej sa vedenie 
vjednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na pare. č. KN-C 280 v bode 51. Navrhované trasy budú celkom 1 x 
križovať cestu 1/16 (bod P-R), prostredníctvom riadeného pretlaku, kolmo na os cesty, s uložením optického 
kábla do chráničky. 
3. Vetva -je riešená v k. ú. Levkuška a Rašice, prostredníctvom celkom 2 trás v celkovej dĺžke cca 3 143,0 
m. Začiatok bude v bode 52 na pare. č. KN-C 1081 v k. ú. Levkuška a ďalej sa vedenie vjednotlivých bodoch 
rozvetvuje a končí na pare. č. KN-C 2255 k. ú. Rašice v bode 54. Navrhované trasy nebudú v kolízii s cestami I. 
triedy. 
4. Vetva - je riešená v k. ú. Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové, 
prostredníctvom celkom 8 trás v celkovej dĺžke cca 12 972,0 m. Začiatok bude v bode 55 na pare. č. KN-C 487/6 
pri pozemku pare. č. 2/2 k. ú. Držkovce a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na parcele 
č. KN-C 1064 k. ú. Višňové v bode 63. Navrhované trasy nebudú v kolízii s cestami I. triedy. 
Predmetná stavba bude v kolízii s cestou 1/67, ktorú bude celkom 2 x križovať (bod A-B a bod C-D) a s cestou 
1/16, ktorú bude celkom 6x križovať (bod E-F, bod G-H, bod l-J, bod K-L, bod M-N a bod P-R), 
prostredníctvom riadeného pretlaku, kolmo na os cesty, s uložením, optického kábla do chráničky. 
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný 
správny orgán  
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia", v súlade 
s hranicami podľa katastrálnej mapy a so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí 
majetkový správca ciest 1/16 a 1/67 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava. 
2. Upozorňujeme, že je nutné si obstarať vyjadrenie SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového 
správcu ciest 1/16 a 1/67 a podmienky v ňom uvedené bezpodmienečne rešpektovať. 
3. Stavebník pred realizáciou stavby, z dôvodu umiestnenia optickej trasy celkom 8 x križujúcej cesty 1/16 
a 1/67, požiada pri každom križovaní cesty I. triedy. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, o zvláštne užívanie cesty 1/16 a 1/67 v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, vrátane úhrady správneho poplatku 
/120,- é v E-kolkoch/ a uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác /adresa a kontaktné číslo tel. resp. 
mobilu/. 
4. Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania ciest 1/16 a 1/67 navrhovanou optickou trasou, 
situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez. 
5. Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská k povoleniu pre zvláštne užívanie ciest 1/16 a 1/67 od 
SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu ciest 1/16 a 1/67, ako aj z hľadiska rozvoja ciest I. 
triedy a OR PZ, ODI, Revúca, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. 
6. Stavebník, požiada OÚ Banská Bystrica, odbor CDaPK, o určenie dočasného dopravného značenia na 
ceste 1/16 a 1/67, počas prác súvisiacich s križovaním ciest optickými trasami, po predchádzajúcom súhlase 
príslušného ODI, OR PZ, Revúca. 
7. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie 
ciest 1/16 a 1/67 s navrhovanou realizáciou optických trás v rámci stavby „Rozšírenie optickej siete mesta 
Tornaľa a okolia", podľa priloženej dokumentácie pre územné konanie. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v rámci realizácie 
stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemnej komunikácie, t.j, cesty 1/16 a 1/67. 
Podmienky uvedené pod bodom č. 1. až 7. požadujeme rešpektovať a s vydaním územného rozhodnutia pre 
stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" súhlasíme, za dodržania nami uvedených podmienok. 

 
OKRESNÝ URAD R. Sobota odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Hostinského 4, 97 9 01 Rimavská Sobota č. OU-RS-OCDPK-2022/004162-002 z 31.01.2022 
Vyjadrenie sa k projektovej dokumentácií pre účely územného konania stavby: „Rozšírenie optickej siete mesta 
Tomaľa a okolia“.  
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný konať podľa čl. IV., 
ods. 1 a ods. 7 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a ako cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a v súlade s vyhláškou FMD č. 35/1984 Zb., ktorou 
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k žiadosti žiadateľa 
Tomalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 Tomaľa dáva nasledovné vyjadrenie. 
Podľa Vami predloženého projektu sa v predmetnom priestore nachádzajú nami sledované záujmy - regionálna 
cesta III/2831; III/2835; III/2832 a III/2834 v k. ú. obcí Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, 
Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové, s realizáciou stavby súhlasíme, za splnenia nasledovaných podmienok: 
• v prípade, že dôjde k prácam nad/pod/na regionálnou cestou III/2831; III/2835; II1/2832 a III/2834, je 
potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných 



komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty, ku ktorému je potrebné doložiť vyjadrenie od 
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., vyjadrenie od OR PZ SR, ODI Revúca, situáciu miesta 
(projektová dokumentácia) a správny poplatok v hodnote 120,00 eur, 
• v prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu cestnej premávky 
prácami na cestách a vedľa ciest je potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií o určenie prenosného dopravného značenia, ku ktorému je potrebné doložiť projekt 
dopravného značenia, záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu - OR PZ SR, ODI Revúca a stanovisko 
správcu pozemnej komunikácie - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., 
• v prípade, že dôjde k práeam v ochrannom pásme regionálnej cesty III. triedy (20 m od osi cesty v 
extraviláne), je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na výnimku z činnosti v ochrannom pásme regionálnej cesty, ku 
ktorému je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., vyjadrenie od OR PZ 
SR, ODI Revúca, situáciu miesta (projektová dokumentácia) a správny poplatok v hodnote 115,00 eur, 
• v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a 
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
 
OKRESNÝ URAD Košice odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Komenského 52, 041 26 Košice č. OU-KE-OCDPK-2022/010574-002 z 02.02.2022 
Vyjadrenie k stavbe: "Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia" 
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na 
úseku cestnej dopravy a pozemnýeh komunikácií podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov po oboznámení sa s Vašou o vyjadrenie 
k stavbe: "Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia" domčená dňa 02.02.2022 na Okresný úrad Košice 
Vám zasiela nasledovné stanovisko k uvedenej stavbe; 
- Uvedená stavba sa nedotýka záujmov ciest I. tried v Košickom kraji, preto náš odbor nemá námietky k 
realizácií uvedenej stavby. 
- Uvedená stavba sa nachádza v k.u. Tomaľa, okres Revúca, kraj Banská Bystrica. 
- Cestným správnym orgánom pre eesty I. triedy v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona je Okresný 
úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
- Cestným správnym orgánom pre cesty II. a III. triedy v zmysle § 3 ods. 5 písm. a) cestného zákona je 
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
- Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona je 
príslušná obec. 
 
OKRESNÝ URAD odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
OU-RV-OCDPK-2022/002447-002 z 04.03.2022  
                                                              Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava 
Tomalanet s. r. o. Poštová 7 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
Vec 
Žiadosť o vyjadrenie "Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia" - stanovisko 
Dňa 02.02.2022 bola na tunajší úrad domčená žiadosť o vyjadrenie k projektu telekomunikačnej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“. 
Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán pre 
cesty II. a III. triedy v okrese Rožňava podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujal nasledovné stanovisko: 
Keďže k žiadosti nebol priložený projekt, ktorý by zahŕňal aj cesty v Košickom samosprávnom kraji (len k. ú. 
Tomaľa a Gemer) vyjadmjeme sa len podľa stanoviska Správy ciest KSK. Podľa vyjadrenia Správy ciest KSK 
stavbou „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ má dôjsť ku križovaniu cesty III/2822 v km 3,413 v 
smere staničenia. 
Križovanie žiadame realizovať kolmo na os vozovky výlučne pretlakom pod pozemnou komunikáciou podľa 
podmienok správcu cesty. 
Podľa § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon je zriaďovanie, vykonávanie 
plánovanej opravy a údržby nadzemných vedení každého dmhu zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, na 
ktoré je potrebné povolenie cestného správneho orgánu, podľa § 8 cestného zákona. 
K žiadosti o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie je potrebné doložiť; 
- Zjednodušená PD (Situácia + Technická správa) 
- stanovisko k zvláštnemu užívaniu správcu komunikácie - Správy ciest KSK, Betliarska 9, Rožňava 
- stanovisko k zvláštnemu užívaniu dopravného inšpektorátu - OR PZ RV - ODI, Janka Kráľa 1, Rožňava 
- určenie dočasného dopravného značenia - podľa potreby 
- Správny poplatok 



V prípade, že počas zriaďovaniu vedenia dôjde k obmedzeniu premávky na ceste III/2822 je potrebné požiadať o 
povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 cestného zákona spolu s projektom dočasného dopravného značenia 
schváleným OR PZ Rožňava - ODI.  
 
BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRÁVNY KRAJ ODDELENIE cestnej správy 
Č. 09478/2021/ODDCS-3 43333/2021 z 11-10-2021 
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej 
dokumentácii plánovanej stavby; 
„ Rozširenie optickej siete mesta Tornaťa a okolia“ pre potreby vydania územného rozhodnutia. 
Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia rieši nové zemné optické vedenie v meste Tornaľa vo 
vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach s napojením na jestvujúce vedenia. 
Stavba je členená na nasledovné vetvy: 
1 .Vetva vedená v meste Tornaľa 
2. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú. Bretka 
3. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Levkuša, k.ú. Rašice 
4. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves, k.ú. Polina, k.ú. 
Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové 
Ciest 111. triedy vo vlastníctve BBSK sa dotknú nasledovné; 
2.vetva - križovanie cesty III/2822 
3.vetva - súbeh s cestou 111/2831 
4.vetva - súbeh s cestou lil/2832, lil/2834 a križovanie cesty lli/2835, III/2832 
Pozemky pod cestou : lil/2832 - parcela č.; C-KN 1393 k.ú. Chvalová LV 526 
parcela č.: C-KN 2461 k.ú. Polina LV621 111/2835 - parcela č.; C-KN 1407 k.ú. Leváre LV 376 
sú zapísané na liste vlastníctva v prospech BBSK. 
Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy 
podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení neskorších 
predpisov s umiestnením a realizáciou plánovanej stavby Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolie - 
líniová stavba súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok; 
V plnom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky určené správcom cesty BBRSC a.s. číslo; 
BBRSC/00766/2021 zo dňa 26.2.2021 - stanovisko k PD pre ÚR.  
Trasa líniovej stavby bude vedená na zastavanom pozemku pod cestou III2832, parcela č.: C-KN 1393 k.ú. 
Chvalová LV 526 a parcela č.: C-KN 2461 k.ú. Polina LV 621 a pod cestou 111/2853 parcela č.: C-KN 1407 
k.ú. Leváre LV 376. Z tohto dôvodu je vlastník stavby povinný záber uvedeného pozemku majetkovoprávne 
vysporíadať s BBSK, vlastníkom pozemku zriadením zmluvy o vecnom bremene na základe po realizačného 
geometrického plánu najneskôr ku dňu kolaudácie stavby, pričom geometrický plán dodá vlastník stavby. 
111/ 2832 a 111/2835 požadujeme realizovať podľa predloženej PD, bez pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod 
niveletou vozovky. 
Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev 
vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením 
pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania. 
V prípade realizácie montážnych jám v telese rigolu, požadujeme tento spevniť vydláždením v celom 
poškodenom úseku. 
Trasu siete v súbehu s cestou 111/2831, 111/2832 a 111/2834 požadujeme viesť mimo telesa cesty. 
V prípade že bude trasa pripojenia vedená v telese odvodňovacieho systému vozovky (cestného 
rigola)požadujeme viesť ju v dostatočnej hĺbke min. 0,6 m pod dnom cestného rigola a tieto úseky požadujeme 
spevniť vydláždením v celom úseku uloženého vedenia. 
V prípade vedenia optickej trasy v telese cesty, požadujeme túto viesť mimo teleso vozovky, v miestach 
telesa chodníka alebo zeleného pásu v hĺbke min. Ima taktiež mimo teleso cestných priepustov. 
Prípadné križovanie vodných tokov požadujeme realizovať mimo telesa mostov vo vlastníctve BBSK, vo 
vzdialenosti 5 m od telesa mosta. 
Križovanie cesty nadzemným vedením ( vzdušnou sieťou ) požadujeme realizovať vo výške min. 5,5 m nad 
niveletou vozovky. 
Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na 
zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme. O povolenie požiadajte 
príslušný cestný orgán pre predmetné cesty. Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií. 
V prípade budovania nových podperných bodov vzdušnej siete požadujeme umiestniť tieto mimo telesa vozovky 
tak, aby netvorili pevnú prekážku, vo vzdialenosti min. 0,5 m od okraja vozovky. 
Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách { cestný zákon ) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. 
Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 



Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko 
žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na 
stavbu. 
Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej 
premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so 
znečistenými vozidlami. 
Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých 
úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.  
v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené. 
Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy 
majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému 
vozovky. 
‘ BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo 
stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. 
V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu 
cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete. 
«» 
Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest lii/2822, 111/2831, 111/2835, 111/2832, 111/2834 
uvedených pozemkov pod cestami požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil vlastník cesty BBSK a 
správca cesty BBRSC a.s. boli uvedené v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby. 
 
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 
OU-RS-PLO1-2021/005988-003   z 18.03.2021 
Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia- stanovisko k územnému konaniu 
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, prijal žiadosť spol. Tomalanet 
s.r.o., (IČO 44521202), Poštová 7,982 01 Tomaľa v zastúpení Barnabáš Mágyel (ďalej len splnomocnenec) vo 
veci o vydanie stanoviska k líniovej stavbe optickej siete pre vysoko - lýchlostný internet pre komplexné 
zabezpečenie komunikačných potrieb občanov pripojenie k internetu v okrese Revúca a Rožňava. 
Navrhovateľ k žiadosti doložil sprievodnú a technickú správu a výkresovú dokumentáciu , ktorú vypracovala 
spol. Bystrica SK s.r.o.. Závoz 206/10, 97 01 Riečka, zodp. projektant Miroslav Oláh, dátum vypracovania 
01/2021. Výstavba optickej siete je líniovou stavbou v okrese Rožňava a okrese Revúca, rozdelená na 4 vetvy. 
Prvá vetva je vedená v meste Tomaľa, okres Revúca. Druhá vetva vedená cez k. ú. Čoltovo, Gemerská Panica, k. 
ú. Bretka, okres Rožňava. Tretia vetva cez k. ú. Rašice a k. ú. Levkuška, okres Revúca. Štvrtá vetva cez k. ú. 
Držkovce, k. ú. Leváre, 
k. ú. Gemerská Ves, k. ú. Polina, k. ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová a k.ú. Višňové, okres Revúca. 
Z projektovej dokumentácie vyplýva, že plánovaná podzemná trasa optickej siete uloženej v zemi bude 
prechádzať cez pozemky v zastavanom území obce a aj mimo zastavaného územia obce ktoré sú v katastri 
nehnuteľností evidované ako nepoľnohospodársky druh pozemku (zastavaná plocha, vodná plocha, ostatná 
plocha) a poľnohospodársky druh pozemku (hlavne orná pôda, trvalý trávny porast). 
Vzhľadom k charakteru tejto stavby sa nepredpokladá výstavba nových objektov nadzemného vedenia na 
poľnohospodárskej pôde a tak nedôjde k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, nemalo by dôjsť ani k 
dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy. Pritom ( z § 17 ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona o ochrane 
vyplýva - „odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou 
zmenou druhu pozemku v katastri a dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia 
poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného 
stavu“. 
Vybudovanie podzemnej trasy optickej siete predpokladá použitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného 
stavu. 
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, s použitím poľnohospodárskej 
pôdy na nepoľnohospodársky účel na účely výstavby pre daný účel na poľnohospodárskych pozemkoch súhlasí 
za dodržania týchto podmienok : 
l. Z dôvodu, že výstavba predpokladá predovšetkým použitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného 
stavu, investor je  
povinný vyžiadať pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde ( resp. 
pred stavebným konaním ) si stanovisko orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, miestne príslušný, podľa § 18 
zákona. Súčasťou tejto žiadosti s uvedením predpokladanej doby použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného 
roka budú náležitosti: 
- právoplatné územné rozhodnutie, z projektu stavby sprievodná správa a výkresová situácia( postačujúca v 
elektronickej forme), bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy( ďalej HH PP) pri jej 
použití do jedného roka vrátane návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu jednoduchou 
rekultiváciou. K žiadosti je potrebné doložiť správny poplatok vo výške 3 Eur. 



Bilanciu skrývky HH PP v zmysle ust. § 17 ods. 5 zákona môže vypracovať fyzická osoba s vysokoškolským 
vzdelaní II. stupňa poľnohospodárskeho smeru, resp. prírodovedného smeru zo zameraním na pôdoznalectvo, 
alebo právnická osoba, ktorá takúto osobu zamestnáva. 
Orgán ochrany poľnohospodárske pôdy v tomto stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia. 
2. V prípade, ak z dôvodu uvedených v ustanovení zákona § 17 ods. 2 pís. a) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v z. n. p., a to („ak ide o umiestnenie signálov, stožiarov alebo iných 
objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2“), 
je povinný investor stavby k stavebnému konaniu požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o vydanie 
stanoviska. OÚ - pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, vydá stanovisko podľa § 17 ods. 3 zákona na 
základe projektu stavby ( situácia, sprievodné správa) , právoplatného územného rozhodnutia a správneho 
poplatku vo výške 3 Eur. 
Na vydanie tohto stanoviska sa nevzťahuje správne konanie. 
Toto stanovisko je podkladom ku vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa osobitných 
predpisov.  
 
 
Okresný úrad Rimavská Sobota , pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca  
OU-RS-PLO1-2021/005988-003  Ing. Czakóová z 18.03.2021 
Vec Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia- stanovisko k územnému konaniu 
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, prijal žiadosť spol. Tomalanet 
s.r.o., (IČO 44521202), Poštová 7,982 01 Tomaľa v zastúpení Barnabáš Mágyel (ďalej len splnomocnenec) vo 
veci o vydanie stanoviska k líniovej stavbe optickej siete pre vysoko - lýchlostný internet pre komplexné 
zabezpečenie komunikačných potrieb občanov pripojenie k internetu v okrese Revúca a Rožňava. 
Navrhovateľ k žiadosti doložil sprievodnú a technickú správu a výkresovú dokumentáciu , ktorú vypracovala 
spol. Bystrica SK s.r.o.. Závoz 206/10, 97 01 Riečka, zodp. projektant Miroslav Oláh, dátum vypracovania 
01/2021. Výstavba optickej siete je líniovou stavbou v okrese Rožňava a okrese Revúca, rozdelená na 4 vetvy. 
Prvá vetva je vedená v meste Tomaľa, okres Revúca. Druhá vetva vedená cez k. ú. Čoltovo, Gemerská Panica, k. 
ú. Bretka, okres Rožňava. Tretia vetva cez k. ú. Rašice a k. ú. Levkuška, okres Revúca. Štvrtá vetva cez k. ú. 
Držkovce, k. ú. Leváre, 
k. ú. Gemerská Ves, k. ú. Polina, k. ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová a k.ú. Višňové, okres Revúca. 
Z projektovej dokumentácie vyplýva, že plánovaná podzemná trasa optickej siete uloženej v zemi bude 
prechádzať cez pozemky v zastavanom území obce a aj mimo zastavaného územia obce ktoré sú v katastri 
nehnuteľností evidované ako nepoľnohospodársky druh pozemku (zastavaná plocha, vodná plocha, ostatná 
plocha) a poľnohospodársky dmh pozemku (hlavne orná pôda, trvalý trávny porast). 
Vzhľadom k charakteru tejto stavby sa nepredpokladá výstavba nových objektov nadzemného vedenia na 
poľnohospodárskej pôde a tak nedôjde k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, nemalo by dôjsť ani k 
dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy. Pritom ( z § 17 ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona o ochrane 
vyplýva - „odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou 
zmenou dmhu pozemku v katastri a dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia 
poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného 
stavu“. 
Vý'budovanie podzemnej trasy optickej siete predpokladá použitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného 
stavu. 
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, s použitím poľnohospodárskej 
pôdy na nepoľnohospodársky účel na účely výstavby pre daný účel na poľnohospodárskych pozemkoch súhlasí 
za dodržania týchto podmienok : 
l. Z dôvodu, že výstavba predpokladá predovšetkým použitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného 
stavu, investor je  
povinný vyžiadať pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde ( resp. 
pred stavebným konaním ) si stanovisko orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, miestne príslušný, podľa § 18 
zákona. Súčasťou tejto žiadosti s uvedením predpokladanej doby použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného 
roka budú náležitosti: 
- právoplatné územné rozhodnutie, z projektu stavby sprievodná správa a výkresová situácia( postačujúca v 
elektronickej forme), bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy( ďalej HH PP) pri jej 
použití do jedného roka vrátane návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu jednoduchou 
rekultiváciou. K žiadosti je potrebné doložiť správny poplatok vo výške 3 Eur. 
Bilanciu skrývky HH PP v zmysle ust. § 17 ods. 5 zákona môže vypracovať fyzická osoba s vysokoškolským 
vzdelaní II. stupňa poľnohospodárskeho smeru, resp. prírodovedného smeru zo zameraním na pôdoznalectvo, 
alebo právnická osoba, ktorá takúto osobu zamestnáva. 
Orgán ochrany poľnohospodárske pôdy v tomto stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia. 



2. V prípade, ak z dôvodu uvedených v ustanovení zákona § 17 ods. 2 pís. a) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v z. n. p., a to („ak ide o umiestnenie signálov, stožiarov alebo iných 
objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2“), 
je povinný investor stavby k stavebnému konaniu požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o vydanie 
stanoviska. OÚ - pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, vydá stanovisko podľa § 17 ods. 3 zákona na 
základe projektu stavby ( situácia, sprievodné správa) , právoplatného územného rozhodnutia a správneho 
poplatku vo výške 3 Eur. 
Na vydanie tohto stanoviska sa nevzťahuje správne konanie. 
Toto stanovisko je podkladom ku vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa osobitných 
predpisov.  
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Komenského 40,050 01 Revúca 
Tomalanet s. r. o. Poštová 7 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
Naše číslo Vybavuje/linka Revúca 
OU-RA-OSZP-2021/0001072-002Ing.M.Herczeg/096167 2962 15.11. 2021 
Líniová stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v okrese Revúca , v katastrálnych územiach 
Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové 
-súhlas  
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veciach štátnej vodnej správy ako príslušný 
orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) 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) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „vodný zákon“) a 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, obdržal dňa 9.11.2021 žiadosť od spoločností - Tomalanet s.r.o., Poštová 7,982 01 Tornaľa, IČO: 
44521201 (ďalej len „investor“), vo veci vydania súhlasu v zmysle § 27 vodného zákona na uskutočnenie 
líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v okrese Revúca, v katastrálnych územiach 
Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové. Projektovú 
dokumentáciu predmetnej stavby vypracovala spoločnosť Bystrica SK, s.r.o., Závoz 206/10,974 01 Riečka, Mgr. 
Miroslav Oláh, arch. č. 22-10-2020-A, dátum vypracovania 1/2021 (ďalej len „projektová dokumentácia 
stavby“). 
K žiadosti v predmetnej veci investor doložil; 
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti , a.s. Banská Bystrica zn./04/2021 zo 
dňa 15.3.2021; 
- vyjadrenie správcu dotknutých vodných tokov - vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
š.p.. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 
66/2021/16-39210 zo dňa 3.3.2021. Ďalej súčasťou žiadosti investora bolo stanovisko Hydromeliorácii, š.p. 
Bratislava č. 1927-2/120/2021 zo dňa 28.4.2021. Po preštudovaní projektovej dokumentácie stavby, orgán 
štátnej vodnej správy vydáva v predmetnej veci: 
súhlas 
podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, na uskutočnenie líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta 
Tornaľa a okolia“ v okrese Revúca v katastrálnych územiach Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, 
Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové, pre investora Tomalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 Tornaľa, 
IČO: 44521201 (ďalej len „investor“) podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby.  
Popis stavby: 
Projektová dokumentácia stavby rieši rozširenie zemného optického vedenia v meste Tornaľa a okoli s 
napojenim na jestvujúce vedenia. Optická sieť bude využivaná pre vysoko-rýchlostný internet - vybudovanie 
optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. Členenie stavby na stavebné objekty; SO- 01 
Vlastný objekt. Celkovo nové optické vedenie pozostáva zo štyroch vetiev, z toho okresu Revúca sa týkajú 3 
vetvy: 
- Vetva vedená v meste Tornaľa. Vetva bude riešená v meste, bude vedená ulicami mesta, bude rozšírenim 
jestvujúceho optického vedenia- trasy v počte 106. Skutočná dĺžka vedenia; 20.182,0 m. 
- Vetva, ktorá rieši nové optické vedenie v k. ú Levkuška, k. ú. Rašice. Bude napojená na jestvujúce 
optické vedenie- 2 trasy. Skutočná dĺžka vedenia : 3.457,0 m. 
- Vetva, ktorá rieši nové optické vedenie v k. ú Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves, k. ú Polina, k. 
ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové. Bude napojená na jestvujúce optické vedenie - 8 trás. Skutočná 
dĺžka vedenia; 14.270,0 m. 
Podzemné vedenie optickej trasy - prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla. 
Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať vodné toky: 
- križovanie vodného toku Levkuška v k .ú. Levkuška; 
- križovanie bezmenného ľavostranného prítoku Východného Turca v k. ú. Držkovce; 
- križovanie drobného vodného toku v k. ú. Strelnice; súbeh s vodným tokom Východný Turiec; 
- križovanie vodného toku Východný Turiec v k. ú. Gemerská Ves; 



- križovanie drobného vodného toku v k. ú. Skerešovo; 
- križovanie vodného toku Západný Turiec v k. ú. Skerešovo; 
- križovanie vodného toku Spanie v k.ú. Chvalová; 
- križovanie vodného toku Západný Turiec v k.ú. Chvalová. 
Križovanie vodných tokov bude riešené metódou mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, popod potok v 
hĺbke min. 150 cm pod dno koryta potoka použitím chráničky, do ktorej sa zatiahne HDPE rúra, kde sa následne 
zafúkne optický kábel podľa potrieb investora. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. Pri stavbe 
sa bude postupovať podľa podmienok správcu vodného toku a vykoná sa za technického dozoru správcu 
vodného toku. 
Tunajší úrad podľa § 27 ods. 2 vodného zákona určuje investorovi tieto podmienky súhlasu: 
L Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.. Odštepný závod 
Banská Bystrica zn. CS SVP OZ BB 66/2021/16-39210 zo dňa 3.3.2021. S umiestnením a realizáciou 
predmetnej stavby z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š.p. OZ Banská Bystrica je možné súhlasiť za 
splnenia a dodržania nasledovných podmienok: 
- Križovania a súbeh káblového vedenia s dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 736822 „ 
Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom ich žiadame vykonať využitím 
bezvýkopovej technológie. V súvislostí so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na 
základe ktorého môže v zmysle § 49 vodného zákona správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať 
pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch ;pozemky do vzdialenosti 5,0 m od 
ich brehovej čiary. resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku. pri vodohospodársky významných 
vodných tokoch toto pásmo predstavuje 10,0 m. Káblové vedenie ukladané v súbehu s Východným Turcom v 
úseku r. km cca 2.500 - 6,700 od spodného okraja obce Držkovce až po križovanie cesty 111/2635 F1 - F2 v k. ú. 
Strelnice žiadame trasovat’ mimo pobrežných pozemkov toku, t. z. v odstupe min. 10.0 m od jeho brehovej 
čiary, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze. Montážne jamy pre riadené mikrotunelovanie musia byť umiestnené 
mimo pobrežných pozemkov vodných tokov, t.j. v min. vzdialenosti 5,0 m resp. 10,0 m od ich brehovej čiary, 
resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze. Po zavlečení chráničky ich bude možné zasypať až po kontrole splnenia 
podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica Správa povodia Slanej Rimavská Sobota, 
o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za 
nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej 
vodnej správy. V tomto prípade správca križovaných vodných tokov nebude zodpovedať za škody, ktoré 
vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodných tokov v 
súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku. Križovania vedenia s vodnými tokmi 
musia byť navrhnuté a zrealizované tak aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, nemusel vykonávať údržbárske práce 
vo vodných tokoch v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok 
ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Chráničky optických 
káblov je potrebné v rámci koryta a pobrežných pozemkov dimenzovat’ na zaťaženie minimálne 25,0 t od 
dopravy a mechanizácie, aby správca vodných tokov mohol pri ich správe a údržbe používať mechanizáciu bez 
väčších obmedzení. Pri jednotlivých križovaniach dotknutých vodných tokov musia byť optické káble uložené 
pod 
dnom koryta vodného toku v chráničke dimenzovanie na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byť 
pod dnom koryta príslušného vodného toku uložená s krytím min. 1,5m. Dno koryta jednotlivých vodných tokov 
v mieste ich križovania je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m 
nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulé 
nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí, ak sa jedná o upravené koryto vodného 
toku s vybudovaným opevnením jeho koryta. 
Ako správca dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu 
stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodných tokov pri ich 
križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Sprava povodia Slanej Rimavská Sobota 
(Ing. Peter Beňa, mobil 0903 6017 63). 
V rámci jednotlivých križovaní vodných tokov žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich s koryta 
a priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení 
stavebných prác žiadame všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného slávu. 
Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných 
tokoch . Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na 
pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu 
pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania. 
Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a 
podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd 
vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach 
je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v 
predmetnom úseku vodných tokov. 



Podzemné vedenie križujúce vodné toky je potrebné na obidvoch brehoch jednotlivých vodných tokov označiť 
dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom; „POZOR NEBÁGŔOVAŤ“, v prípade ich 
porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej trasy zabezpečí ich okamžitú obnovu. 
Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho štátneho podniku žiadame 
po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona 
č.351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p, OZ Banská Bystrica porealizačný 
geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady ktoré zabezpečí stavebník 
na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby. 
Pri križovaniach, kde náš štátny podnik ako správca dotyčných vodných tokov nie je vlastníkom pozemkov pod 
ich krytom bude potrebné s SVP, š. p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby kolaudácie stavby 
zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom 
pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou 
osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom. 
Investor predloží správcovi toku najneskôr pri ukončení, resp. preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy 
skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu trasy, 
pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničky), ktorý bude križovaný káblovým vedením. 
V prípade, že križovanie jednotlivých vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a 
pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia vzniknuté škody na 
vedení ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ. 
Prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, 
opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom 
termíne jeho vytýčenie. 
V prípade, že uložené káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných 
protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutých vodných tokov , zabezpečí prevádzkovateľ 
optickej siete bezodplatné preloženia káblového vedenia v požadovanom termíne. 
V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku 
jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. ÔZ Banská Bystrica nebude 
zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako í škody vzniknuté pri mimoriadnych 
udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona. 
2. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. 
Banská Bystrica zn./04/2021 zo dňa 15.3.2021. 
V záujmových územiach hore uvedenej stavby Vetvy 1., Vetvy 3. a Vetvy 4. sa nachádzajú vodárenské 
zariadenia v našej prevádzke - potrubia verejného vodovodu, ktoré sme Vám 
orientačne zakreslili do situácii v PD. Katastrálne územia Vetvy 2. nespadajú do našej prevádzky. K 1. Vetve 
Vám vodárenské zariadenia nevieme zakresliť preto Vám prikladáme situácie v ktorých sú vodárenské 
zariadenia orientačne zakreslené. V meste Tornaľa boli vybudované aj nové trasy verejnej kanalizácie, ktoré 
zatiaľ ešte nie sú v našej prevádzke a nie sú ani zakreslené v situácii. Všetky vodárenské zariadenia žiadame 
pred zahájením stavby i počas stavebných prác vytýčiť našimi pracovníkmi na základe Vami vystavenej 
objednávky. Kontaktná osoba: majster vodovodov- Attila Bódi č. t. 0905663855 a vedúci kanalizácii a ČOV - 
Ing. Ivan Hazucha č.t. 0905663848. Výkopové práce požadujeme prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Pri križovaní vo vzdialenosti 1,5m od potrubia na obidve strany prevádzať výkopové práce ručne. Výkopovú 
zeminu žiadame umiestňovať mimo vodárenských zariadení (napr. mimo hydrantových, šupátkových poklopov). 
Križovanie a osovú vzdialenosť týchto zariadení požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6005. Pri súbehu potrubí 
žiadame dodržať ochranné pásmo vodárenských zariadení vymedzené zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, t.z. 1,5m (do priemem 500 mm vrátane) a 2,5m (nad priemer 500 mm) 
od okrajov potmbia obojstranne, kde nie je možná realizácia žiadnej stavby ani výsadba trvalých porastov. 
Všetky dotknuté vodárenské zariadenia žiadame umiestniť do nivelety terénu. Podľa predloženej PD so 
zámerom hore uvedenej stavby súhlasíme. 
3. Dodržať stanovisko správcu hydromelioračných zariadení - stanovisko Hydromeliorácii, š.p. Bratislava 
č. 1927-2/120/2021 zo dňa 28.4.2021. 
4. Na prípadné stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných 
pozemkoch vodného toku (§49 ods.2 vodného zákona) je podľa § 23 ods. 1 vodného zákona potrebné povolenie 
orgánu štátnej vodnej správy. 
5. Dodržiavať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podkladom na konanie 
podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu. 
V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je 
príslušný stavebný úrad; súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko. 
Podľa § 73 ods. 16 vodného zákona sa na úkony vykonávané podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona 
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení o miestnej príslušnosti. 
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Komenského 40,050 01 Revúca 
Tomalanet s. r. o. Poštová 7 982 01 Tomaľa Slovenská republika 



Naše číslo Vybavuje/linka Revúca 
OU-RA-OSZP-2021/000330-002Ing.M.Herczeg/096167 2962 25. 02, 2021 
Líniová stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ v okrese Revúca, v katastrálnych územiach 
Tomaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové 
- vyjadrenie  
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), ako príslušný orgán 
štámej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štámej správe starostlivosti o živomé 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 
180/2013 Z. z. o organizácii miesmej štámej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 61 písm. a) zákona 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) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vodný zákon“), obdržal žiadosť od spoločnosti - Tomalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 Tomaľa, IČO: 
44521201 (ďalej len „investor“) vo veci vydania vyjadrenia v zmysle § 28 vodného zákona k umiesmeniu 
líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ v okrese Revúca, v katastrálnych územiach 
Tomaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové. Projektovú 
dokumentáciu stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ “ vypracovala spoločnosť Bystrica SK, 
s.r.o., Závoz 206/10, 974 01 Riečka, Mgr.. Miroslav Oláh, arch. č. 22-10-2020-A, dámm vypracovania 1/2021 
(ďalej len „projektová dokumentácia stavby“). Po prešmdovaní projektovej dokumentácie stavby, orgán štámej 
vodnej správy vydáva v predmemej veci podľa § 28 ods. 1 vodného zákona toto vyjadrenie; 
Popis stavby: Projektová dokumentácia stavby rieši rozšírenie zemného optického vedenia v meste Tomaľa a 
okolí s napojením na jestvujúce vedenia. Optická sieť bude využívaná pre vysoko-rýchlosmý internet - 
vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. Členenie stavby na stavebné 
objekty: SO- 01 Vlastný objekt. Celkovo nové optické vedenie pozostáva zo štyroch vetiev, z toho okresu 
Revúca sa týkajú 3 vetvy: 
- Vetva vedená v meste Tomaľa. Vetva bude riešená v meste, bude vedená ulicami mesta, bude rozšírením 
jestvujúceho optického vedenia- trasy v počte 106. Skutočná dĺžka vedenia; 20.182,0 m. 
- Vetva, ktorá rieši nové optické vedenie v k. ú Levkuška, k. ú. Rašice. Bude napojená na jestvujúce 
optické vedenie- 2 trasy. Skutočná dĺžka vedenia: 3.457,0 m. 
- Vetva, ktorá rieši nové optické vedenie v k. ú Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves, k. ú Polina, k. 
ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. \úšňové. Bude napojená na jestvujúce optické vedenie - 8 trás. Skutočná dĺžka 
vedenia: 14.270,0 m. 
Podzemné vedenie optickej trasy - prepojenie z HDPE rúr a následné zaíúknutie optického kábla. 
Z hľadiska štámej vodnej správy trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať vodné toky:   
- križovanie vodného toku Levkuška v k .ú. Levkuška; 
- križovanie vodného toku v k. ú. Držkovce; 
- križovanie vodného toku v k. ú, Leváre ; 
- križovanie vodného toku Východný Turiec v k. ú. Gemerská Ves; 
- križovanie vodného toku v k. ú. Polina; 
- križovanie vodného toku v k. ú. Skerešovo; 
- križovanie vodného toku Turiec v k. ú. Skerešovo; 
- križovanie vodného toku v k.ú. Chvalová; 
- križovanie vodného toku Spanie v k.ú. Chvalová; 
- križovanie vodného toku Turiec v k.ú. Chvalová. 
Križovanie vodných tokov bude riešené metódou mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, popod potok v 
hĺbke min. 150 cm pod dno koryta potoka použitím chráničky, do ktorej sa zatiahne HDPE rúra, kde sa následne 
zafúkne optický kábel podľa potrieb investora. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. Pri stavbe 
sa bude postupovať podľa podmienok správcu vodného toku a vykoná sa za technického dozoru správcu 
vodného toku. 
Ďalej v záujmovej lokalite stavby: 
- (vetva Č.4) v k.ú. Leváre je ochranné pásmo 2. stupňa vodárenského zdroja Strelnice (vodný zdroj slúži 
verejnému záujmu) - ochranné pásmo 2. stupňa vodárenského zdroja Strelnice , zákazy obmedzenia sú určené 
rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota, oddelenie vodohospodárskej správy a 
ochrany ovzdušia č. 686/91 zo dňa 17.7.1991; 
- budú dotknuté vodárenské zariadenia - vodovod, kanalizácia. 
Na základe uvedeného, je investor povinný požiadať tunajší úrad podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona o 
vydanie súhlasu na uskutočnenie predmetnej stavby (uvedený súhlas bude podkladom na konanie podľa 
osobitných predpisov - bude podkladom pre všeobecný stavebný úrad pre vydanie územného resp. stavebného 
povolenia). Stavebník vo veci vydania súhlasu podľa § 27 vodného zákona doloží tunajšiemu úradu; 
- konečné stanovisko správcu povodia - konečné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
š.p.. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica k projektovej dokumentácii 
stavby (správca dotknutých vodných tokov); 
- konečné stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 
974 00 Banská Bystrica v spojitosti s vodárenskými zariadeniami a vodárenským zdrojom Strelnice - či bude 



predmetnou stavbou dotknuté ochranné pásmo 2. stupňa vodárenského zdroja Strelnice. V prípade, že 
predmetnou stavbou bude dotknuté ochranné pásmo 2. stupňa vodárenského zdroja Strelnice, stavebník doloží 
hydrogeologické posúdenie vypracované osobou na to oprávnenou (hydrogeológom) k prácam vykonávaným v 
ochrannom pásme v spojitosti s predmetnou stavbou. 
Ďalej, tunajší úrad dáva na vedomie, že, v prípade potreby o vytýčenie ochranného pásma 2. stupňa 
vodárenského zdroja Strelnice je potrebné požiadať vlastníka resp. prevádzkovateľa predmetných vodárenských 
zdrojov (Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s.. Banská Bystrica; Stredoslovenskú vodárenskú 
prevádzkovú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica). 
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konám' a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy vydávané podľa vodného zákona. \ýjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné 
stanovisko v zmysle § 140b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
Mestský úrad, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa 
Tomalanet s.r.o. Poštová č. 7 982 01 Tprnaľa IČO: 44521201 
Č. OUP-1259/537/2021-AnSz z 19 04 2021 
Vec: Stanovisko k investičnému zámeru a realizácii projektu stavby optickej siete mesta Tornaľa a okolia  
Mesto Tornaľa v zastúpení primátor mesta Mgr. Annou S z ö g c d i, v zmysle § 4. od.sl. 3, písm. d) zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie 
sa k realizácii projektu stavby 
„ Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia “ 
súhlasí 
s realizáciou predmetnej stavby podľa predloženého projektu pre vydanie územného rozhodnutia vypracovaného 
zodpovedným projektantom Mgr. Miroslav Oláh. Bystrica SK s.r.o.. Závoz 206/10, 974 01 Riečka, IČO: 
36048682, autorizovaný stavebný inžinier s osvedčením SKSI; 3507*A2, za nasledujúcich 
pripomienok, 
1. Rúry ktoré budú uložené vo výkope v zemi musia byť označené rezonančnými markermi a to nasledovne 
; 
v rovnej trase každých 50 m - pri križovaní s podzemnými sieťami 
2. Káble musia byť uložené do ochranných PVC rúr, ktoré sa uložia do pieskového lôžka vo výkope 
rozmerov 350 x 850 mm vo voľnom teréne, v intraviláne minimálne 900 mm pod úrovňou miestnej komunikácie 
a v dostatočnej vzdialenosti minimálne 400 mm od plynovodu, ktoré spĺňa požiadavku STN 73 6005 pri 
súbežnom vedení plynovodu a telekomunikačného kábla. Hĺbka uloženia ochranných trubiek vo voľnom teréne 
v intraviláne je minimálne v hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch musí byť minimálna hĺbka uloženia 400 
mm. 
3. V extraviláne musí byť hĺbka uloženia vo voľnom teréne minimálne 1200 mm. 
Optický kábel musí byť vedení v extraviláne minimálne 2 000 mm od krajnice vozovky. 
4. Pred zahájením prác požadujeme priestorovo upresniť umiestnenie optických káblov 
a zároveň požiadať mesto Tornaľa ( Odbor výstavby, životného prostredia a rozvoja mestu ) o rozhodnutie na 
zvláštne užívanie komunikácie. 
Toto stanovisko je platné na realizáciu projektu v katastrálnych územiach mesta Tornaľa 
Na základe schválenej projektovej dokumentácie je nutné požiadať stavebný úrad o vydanie povolenia k 
umiestneniu stavby resp. stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Komenského 40, 050 01 Revúca 
Barnabáš Mágyel Kalajová 1610/8 986 01 Fiľakovo Slovenská republika 
Naše číslo Vybavuje/linka 
OU-RA-OSZP-2021/000313-002 Ing. Eva Polešovská/ z 19.02.2021 
Projekt pre územné konanie- ..Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ - vyjadrenie. 
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. 
z. o organizácii miestnej štátnej správy 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti Tomalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 
Tomaľa, domčenej tunajšiemu úradu dňa 17. 02. 2021 vo veci vyjadrenia k dokmnentácii predkladanej na 
územné konanie podľa §99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch dáva toto vyjadrenie: 
K projektovej dokumentácii líniovej stavby s názvom „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ ktorá 
bude umiestnená v katastrálnych územiach Tomaľa, Gem. Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, 
Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové, ktorá bude predložená k územnému konaniu nemáme 
pripomienky. Pri vzniku odpadu je stavebník povinný ho zaradiť podľa Katalógu odpadov a nakladať s ním v 
súlade s platnými legislatívnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Pri vykonaní akýchkoľvek 
zmien stavby, ktoré by mali vplyv na odpadové hospodárstvo, je potrebné znovu požiadať o vydanie vyjadrenia. 



Pre nakladanie so stavebnými odpadmi je nutné dodržať nasledovné podmienky: 
- s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 12 ods. la 2 zákona o odpadoch, 
- v prípade, že pri vykonávaní stavebných prác vzniknú aj iné odpady, je dodávateľ povinný s nimi 
nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a odovzdať ich oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie, 
- uvedením objektu do prevádzky budú vznikať komunálne odpady a prevádzkovateľ objektu ak pôvodca 
komunálnych odpadov je povinný nakladať s nimi v súlade s VZN príslušnej obce, tiež je poviimý zapojiť sa do 
systému zbem komrmálnych odpadov v obci a užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu 
komunálnych odpadov v obci, 
- pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých 
odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby, spolu s bilanciou t.j. množstvom vzniknutých odpadov 
zo stavby a množstvom zhodnotených alebo zneškodnených odpadov.  
Projekt stavby vypracoval zodpovedný projektant Mgr. Miroslav Oláh, autorizovaný stavebný inžinier. Bystrica 
SK s.r.o.. Závoz 206/10, 974 01 Riečka, v januári 2021. Predmetom projektovej dokumentácie je rozšírenie 
optickej siete mesta Tomaľa a okolia o nové zemné optické vedenie v meste Tomaľa a nové zemné vedenie v 
okolitých obciach s napojením na jestvujúce vedenia. Optické vedenia sú rozdelené do 4 vetiev; 
1. Vetva- mesto Tomaľa, 
2. Vetva- k.ú. Gem. Panica, Čoltovo, Bretka, 
3. Vetva- k.ú. Levkuška, Rašice, 
4. Vetva- k.ú. Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové. 
Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby budú počas výstavby a prevádzky stavby vznikať odpady 
zaradené podľa vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov: 
Číslo odpadu_ Druh odpadu_ Kategória odpadu 
17 02 03- plasty -O 
17 04 05- železo a oceľ - O 
17 04 11- káble iné ako uvedené v 17 04 10 -O 
17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 -O. 
Odpady ktoré budú vznikať počas užívania stavby musia byť zneškodňované/ zhodnocované oprávnenými 
organizáciami v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Pri nakladaní s 
odpadmi je pôvodca odpadov povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch. 
Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a nenahrádza 
povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných platných právnych predpisov a nie je rozhodnutím podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. \^daním tohto 
vyjadrenia nie sú dotknuté osobitné predpisy. Predmetné vyjadrenie nie je v rozpore s Programom odpadového 
hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo 
Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Výhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 
z 21. novembra 2018. RNDr. Hana Dorčáková 
 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca 
Naše číslo OU-RA-OSZP-2021/000316-002 Vybavuje/linka RNDr.H.Dorčáková 096167 2960  
Z 26.02.2021 
Projektová dokumentácia ..Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ - záväzné stanovisko 
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný org^ štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona é. 180/2013 Z. 
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorý'ch zákonov v znení neskorších predpisov a 
§ 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z, o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“), prevzal dňa 18.02.2021 žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) 
zákona ku stavbe „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ pre potreby územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia od žiadateľa: Tomalanet s.r.o.. Poštová 7,982 01 Tomaľa. 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ 
Líniová stavba 
k. ú. Tomaľa, k. ú. Levkuška. k. ú. Rašice, k. ú. Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves. k. ú. Polina, k. ú. 
Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové, 
Mgr. Miroslav Oláh. arch. é. 22-10-2020-A Bystrica SK s.r.o.. Závoz 206/10,974 01 Riečka Tomalanet s.r.o.. 
Poštová 7,982 Tomaľa 01/2021 
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o ávotné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
(ďalej len „tunajší úrad“), dáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona na základe projektovej dokumentácie ku 
stavbe ..Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ nasledovné záväzné stanovisko týkajúce sa stavby v 
okrese Revúca . v katastrálnych úiKmiach Tomaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre. Gem. Ves. Polina, 
Skerešovo, Chvalová, Višňové. 



Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia, rieši nové 
zemné optické vedenie v meste Tomaľa vo vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach, s 
napojením na jestvujúce vedenia. 
Optická sieť bude využívaná pre vysoko-rýchlostný internet vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania 
telekomunikačných služieb. Členenie stavby na stavebné objekty: SO- 01 Vlastný objekt. Celkovo nové optické 
vedenie pozostáva zo štyroch vetiev, z toho okresu Revúca sa týkajú 3 vetvy: 
Vetva vedená v meste Tomaľa. Vetva bude riešená v meste, bude vedená ulicami mesta, bude rozšírením 
jestvujúceho optického vedenia- trasy v počte 106. Skutočná dĺžka vedenia; 20.182,0 m. 
Vetva, ktorá rieši nové optické vedenie v k. ú Levkuška, k. ú. Rašice. Bude napojená na jestvujúce optické 
vedenie- 2 trasy. Skutočná dĺžka vedenia: 3.457,0 m. 
Vetva, ktorá rieši nové optické vedenie v k. ú Držkovce. k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves, k. ú Polina, k. ú. 
Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové. Bude napojená na jestvujúce optické vedenie - 8 trás. Skutočná dĺžka 
vedenia: 14.270,0 m. 
Podzemné vedenie optickej trasy prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla. 
Z hľadiska štátnej vodnej správy trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať vodné toky: 
- križovanie vodného toku Levkuška v k .ú. Levkuška; 
- križovanie vodného toku v k. ú. Držkovce; križovanie vodného toku v k. ú, Leváre ; 
- križovanie vodného toku Východný Turiec v k. ú. Gemerská Ves; 
- križovanie vodného toku v k. ú. Polina; 
- križovanie vodného toku v k, ú. Skerešovo; 
- križovanie vodného toku Turiec v k. ú. Skerešovo: 
- križovanie vodného toku v k.ú. Chvalová; 
- križovanie vodného toku Spanie v k.ú. Chvalová; 
- križovanie vodného toku Turiec v k.ú. Chvalová. 
Križovanie vodných tokov bude riešené metódou mikiotunelov^ia zo Štartovacej jamy v zeleni, popod potok v 
hĺbke min, 150 cm pod dno koiyta potoka použitím chráničky, do ktorej sa zatiahne HDPE rúra, kde ^ následne 
zafúkne optický kábel podľa potrieb investora. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretánovou penou. 
Navrhovaná stavba sa umiestňuje do zastavaného a mimozastavaného územia obcí. Pre dotknuté katastrálne 
územia platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona, t.j. ide o územie bez osobitnej ochrany a platia preň 
primerane ustanovenia podľa §§ 3až 10 zákona. 
Tunajší úrad má voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu podľa 
predloženej dokumentácie nasledovné pripomienky určené v súlade s § 82 ods. 12 zákona: 
1. Zabezpečiť, aby pri prípravných, asanačných a stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. 
zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona považujú aj všetky druhy voľne 
žijúcich vlakov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva. 
2. Na dotknutých stavebných plochách, ani vrch okolí, z výkopovej zeminy nevytvárať zemníky. 
Zabezpečiť, aby sa na odkrytej pôde nešírili invázne druhy rastlín (určené Vyhláškou MŽP SR č.250/2019 Z J;., 
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a Nariadením vlády č. 
449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváiaiych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej 
republiky). 
3. Výrub drevín a krovín vykonať len v nevyhnutnom rozsahu. 
4. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak. aby počas vlastnej realizácie všetkých prác nedošlo  
k ohrozeniu kvality povrchových ako aj podi^mných vôd. 
5. Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrany prírody v zmysle § 3 zákona a v zmysle § 4 zákona. 
Podľa § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa osobitných predpisov je obsahom 
záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný. 
Toto záväzné stanovisko podľa zákona nie je rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov a nenahrádza rozhodnutia a vyjadrenia podľa osobitných právnych predpisov. 
 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Rotha 30, Roźńava 
Naše číslo OU-RV-OSZP-2021/009180-002 Z 18.11.2021 
Oznámenie o začatí územného konania TORNALANET_ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MESTA 
TORNAĽA A OKOLIA - líniová telekom.stavba - odpoveď  
Dňa 03.11.2021 bolo tunajšiemu úradu doračené oznámenie pod číslom 16233/2021-GVa zo dňa 02.11.2021 
ozačatí územného konania stavby ,JR.ozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“, stavebník Tomaľanet, s. r. 
o.. Poštová č. 7, 982 01 Tomaľa. 
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
vodnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnem' niektorých zákonov a § 5 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 a § 61 zákona NR SR 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon), v znení neskorších predpisov dáva v súlade s § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie: 



K projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“, 
stavebník Tomaľanet, s. r. o.. Poštová č. 7, 982 01 Tomaľa sa orgán štátnej vodnej správy vyjadroval listom pod 
číslom OU-RV-OSZP-2021/002182 zo dňa 18.03.2021. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vydaním rozhodnutia pre umiestnenie telekomunikačnej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“, stavebník Tomaľanet, s. r. o.. Poštová č. 7, 982 01 Tomaľa za 
dodržania podmienok stanovených vo vyššie uvedenom vyjadrení. 
Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy vydané podľa vodného zákona. 
Podľa § 73 ods. 18 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov sa toto vyjadrenie 
považuje za záväzné stanovisko.  
   
 Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Rotha 30, Roźńava 
Naše číslo OU-RV-OSZP-2021/002182-002 Z 18.03.2021 
Barnabáš Mágyel, Kalajová 8, 986 01 Fiľakov18.03.2021 
splnomocnený zastupovaním spoločnosti Tomalanet, s. r. o.. Poštová č. 7, 982 01 Tomaľa listom zo dňa 
16.02.2021 doručeným tunajšiemu úradu dňa 18.02.2021 požiadal 
O vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a 
okolia“. 
Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Bystrica SK, s. r. o., Závoz 206/10, 974 01 Riečka, 
zodpovedný projektant Ing. Mgr. Miroslav Oláh, autorizovaný stavebný inžinier, registrovaný pod číslom 
3507*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby, v januári 2021. 
Predmetom predloženej projektovej dokumentácie stavby je rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia 
riešené novým zemným optickým vedením v meste Tomaľa vo vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v 
okolitých obciach, s napojením na jestvujúce vedenia. 
Nové optické vedenie je rozdelené na 4 vetvy: 
1 .Vetva bude vedená v meste Tomaľa, 
2. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú. Gemerská Panica, k. ú. Čoltovo, k. ú. Bretka 
3. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú. Levkuška, k. ú. Rašice 
4. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú. Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves, 
k. ú. Polina, k. ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové. 
2. Vetva bude riešená v k. ú. Gemerská Panica, k. ú. Čoltovo a k. ú. Bretka, bude napojená na jestvujúce optické 
vedenie. Začiatok podzemného vedenia bude v bode 48. na par. č. C KN 1534 v k. ú. Gem. Panica a ďalej sa 
vedeme v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na par. C KN č. 280 (E KN č.742) v bode 51'(vo výkresoch 
označená trasa červenou farbou). 
Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky: k. ú. Gemerská Panica par. C KN č. 1534; 1535; 1536; 1537; 
1539; 1540; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 537/4; 1336/1; 1130/3; 1987; 1324/1; 1324/2; 1547; 1548; 1549; 
524/7; 524/4;523/3; 522/1; 521/1; 519/2; 519/5; 518/3; 518/2; 516/2; 515/2; 1612; 1325/3; 1609; 1598; 1599; 
1597; 1584; 1573; 1569/1; 1568, par. EKNč. 1325/22; 517/1; 523/1; 1324/2; 1336; 967; 964; 963; 961/2; 1330; 
k. ú. Čoltovo par. C KN č. 697, k. ú. Bretka par. C KN č. 380/6; 1532/8; 1532/7; 1532/6; 1532/5; 1532/4; 
1532/3; 1532/2; 380/1; 1532/1; 117/3; 280, par. E KN č. 742; 713, 612; 611; 610. 
Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter.  
Podzemné vedenie 2. vetvy je rozdelené na 5 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou): 
1 trasa - od bodu 48. (par. č. C KN 1534) k. ú. Gemerská Panica po bod 49. (par. C KN č. 1543) ľavá 
strana cesty 1. triedy 1/67 smerom na východnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke 495,0 m, 
2 trasa - od bodu 49. po bod 49'. (par. č. C KN 1987) k. ú. Gemerská Panica smerom na východnú, potom 
na severnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 228,0 m, medzi bodmi P - R bude riešené križovanie železničnej trate 
Zvolen- Plešivec (trať 115) a vedľa cesty 1. triedy 1/16 mikrotunelovaním (označené tmavofialovou farbou), 
3 trasa - od bodu 49. po bod 50. (hranica k. ú. Gemerská Panica par. č. C KN 1568 a k. ú. Čoltovo, par. C 
KN č. 697) smerom na severnú a severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 1 724,0 m, medzi bodmi A1 - A2 
bude riešené križovanie miestnej komimikácie mikrotunelovaním, medzi bodmi BI - B2 bude riešené križovanie 
cesty 3. triedy III/2822 mikrotunelovam'm (omáčené modrou farbou), medzi bodmi la - Ib bude riešené 
križovanie bezmenného vodného toku mikrotunelovanhn (omáčené zelenou farbou), 
4 trasa - od bodu 50. po bod 51. (hranica k. ú. Čoltovo, par. C KN č. 697 a k. ú Bretka, par. C KN č. 380/6 
) smerom na severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 207,0 m, 
5 trasa - od bodu 51. po bod 5 ľ. (k. ú. Bretka par. č. C KN 280, pri pozemku par. 115) smerom na 
severozápadnú stranu, v pôdorysnej dĺžke 296,0 m, medzi bodmi 2a - 2b bude riešené križovanie rieky Slaná 
mikrotunelovaním (označené zelenou farbou). 
Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia 2. vetvy: 
k. ú Gem. Panica, Čoltovo, Bretka: 2.950,0 m 
Skutočná dĺžka vedenia: 2.950,0 m x 1,10 = 3.245,0 m (rezerva 10 %) 
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
vodnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miesmej štámej správy a o 



zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štámej správe starostlivosti o 
živomé prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona NR SR 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priesmpkoch v mení neskorších predpisov 
(vodný zákon), v mení neskorších predpisov dáva v súlade s § 28 vodného zákona k projektovej dokumentácii 
stavby nasledovné vyjadrenie: 
Navrhovaná stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ je z hľadiska ochrany vodných pomerov 
možná za nasledovných podmienok: 
1./ Projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p.. Odštepný 
závod Banská Bystrica ako správcom vodných tokov: bezmenný upravený pravostraimý prítok rieky Slaná, 
drobný vodný tok Bretka a vodohospodársky výmamný vodný tok Slaná. 
2. / Projektovú dokumentáciu stavby prerokovať aj s Hydromelioráciami, š. p., Bratislava ako správcami 
odvodňovacích rigolov odvádzajúcich vody povrchového odtoku do recipientov. 
3. / Stavba podlieha vydaniu súhlasu podľa § 27 vodného zákona. K vydaniu súhlasu doložiť vyjadrenie 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.. Odštepný závod Banská Bystrica a Hydromeliorácií, š. p., 
Bratislava. vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štámej 
vodnej správy vydané podľa vodného zákona. 
Podľa § 73 ods. 18 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v mení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov sa toto vyjadrenie 
považuje za závämé stanovisko.  
 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Rotha 30, Roźńava 
Naše číslo OU-RV-OSZP-2021/009074-002 Z 16.11.2021 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho konania verejnou vyhláškou - stavba „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tomaľa a okolia" 
- stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 
Dňa 03.11.2021 bolo tunajšiemu úradu doručené oznámenie mesta Tomaľa pod číslom 16233/2021-GVa zo dňa 
02.11.2021 o začatí územného konania stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia" a nariadení 
ústneho konania spojeného s miestnym šetrením dňa 03.12.2021 o 9.00 hod. za účelom prejednania návrhu 
navrhovateľa Tomaľanet s. r. o., Poštová 7, 982 01 Tomaľa, IČO 44 521 201, zo dňa 15.10.2021 o vydanie 
rozhodnutia pre umiestnenie telekomunikačnej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia", líniová 
stavba v k. ú. Tomaľa, k. ú. Gem. Panica, k. ú. Čoltovo, k. ú Bretka, k. ú. Levkuška, k. ú, Rašice, k. ú. Držkovce, 
k. ú. Leváre, k. ú Gem. Ves, k. ú. Polina, k. ú. Skerešovo, k. ú Chvalová, k, ú. Višňové. Príslušný stavebný úrad 
v oznámení vyzval dotknuté orgány k zaslaniu svojich stanovísk do termínu konania miestneho šetrenia. 
Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia rieši nové zemné optické vedenie v meste Tomaľa vo 
vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach, s napojením na jestvujúce vedenia. 
Nové optické vedenie Je rozdelené na 4 vetvy: 
1. Vetva bude vedená v meste Tomaľa 
2. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú Gemerská Panica, k. ú. Čoltovo, k. ú Bretka 
3. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú Levkuška, k. ú. Rašice 
4. Vetva rieši nové optické vedenie v k. ú Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves 
k. ú Polina, k. ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové, 
2. Vetva bude riešená v k. ú. Gemerská Panica, k. ú. Čoltovo a k. ú. Bretka, bude napojená na jestvujúce optické 
vedenie. Začiatok podzemného vedenia bude v bode 48. na par. č. C KN 1534 v k. ú. Gem. Panica a ďalej sa 
vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na par. C KN č. 280 (E KN č.742) v bode 51'. 
Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky: k. ú. Gemerská Panica par. C KN č, 1534; 1535; 1536; 1537; 
1539; 1540; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 537/4; 1336/1; 1130/3; 1987; 1324/1; 1324/2; 1547; 1548; 1549; 
524/7; 524/4;523/3; 522/1; 521/1; 519/2; 519/5; 518/3; 518/2; 516/2; 515/2; 1612; 1325/3; 1609; 1598; 1599; 
1597; 1584; 1573; 1569/1; 1568, par. EKN č. 1325/22; 517/1; 523/1; 1324/2; 1336; 967; 964; 963; 961/2; 1330; 
k. ú. Čoltovo par. C KN č. 697, k. ú. Bretka par. C KN č. 380/6; 1532/8; 1532/7; 1532/6; 1532/5; 1532/4; 
1532/3; 1532/2; 380/1; 1532/1; 117/3; 280, par. E KN č. 742; 713, 612; 611; 610. 
Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter. 
Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia 2. vetvy: k. ú Gem. Panica, Čoltovo, Bretka: 2.950,0 m 
Skutočná dĺžka vedenia: 2.950,0 m x 1,10 
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
správy ochrany ovzdušia podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o 
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
dáva k predloženému oznámeniu toto 
stanovisko.  
V ktorom v rozsahu uvedenom v oznámení pod číslom 16233/2021-GVa zo dňa 02.11.2021 na úseku ochrany 
ovzdušia nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia". 



Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať v zmysle prílohy č. 3, časti II. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, všeobecné technické požiadavky pri 
činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie. 
Toto stanovisko nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. 
 
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 
Barnabáš Mágyel Kalajová 1610/8 986 01 Fiľakovo Slovenská republika 
Naše číslo Vybavuje/linka 
OU-RV-OSZP-2021/002485-002 Ing. Lenka Spišáková/ z 05.03.2021 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ - vyjadrenie v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z, z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 
Z. 
Dňa 18.02.2021 bola na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ 
Rožňava“) doručená Vaša žiadosť o vyjadrertie k projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie optickej siete 
mesta Tomaľa a okolia“. 
PD stavby rieši nové optické vedenie v k. ú. Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka a bude napojená na jestvujúce 
optické vedeitie. 
Pri realizácii stavby sa predpokladá tvorba odpadov katalógového č. 17 - STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z 
DEMOLÁCIÍ. Počas realizácie stavby rtie je predpokladaný vznik nebezpečných odpadov. Odpady vznikajúce 
počas realizácie stavby a spôsob nakladania s nimi je popísaný v kapitole č. 8 sprievodnej a technickej správy 
projektovej dokumentácie. 
OÚ Rožňava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 
525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii ntiestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, a v spojení s § 108 písm. m) a podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 
79/2015 Z. z., dáva ako dotknutý orgán k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie: 
Z hľadiska odpadového hospodárstva s predloženou projektovou dokumentáciou stavby pre účely stavebného 
povolenia stavby „Rozšíreitie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“, ktorú vypracoval Mgr. Miroslav Oláh, 
Bystrica SK s.r.o, v mesiaci január 2021, pre investora spoločnosť Tomalanet s.r.o., súhlasíme s nasledovnými 
pripomienkami: 
- s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., 
- ku kolaudačnému konaniu: 
musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené.  
predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zhodnotení resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas 
realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava. 
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. 
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 
Naše číslo Vybavuje/linka 
OU-RV-OSZP-2021/009273-002 Ing. Lenka Spišáková/ z 22.11.2021 
Mesto Tornaľa Mierová 14 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia" - vyjadrenie v zmysle zákona NR SR č 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015  
Na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava") bolo dňa 
04.11.2021 elektronicky doručené oznámenie o začatí územného konania stavby „Rozšírenie optickej siete mesta 
Tomaľa a okolia" v rozsahu stavebných objektov SO - 01 - Vlastný objekt v k. ú. Gemerská Panica, Čoltovo a 
Bretka, na návrh spoločnosti Tornalanet s.r.o. 
OÚ Rožňava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, a v spojení s § 108 písm. m) a podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 
79/2015 Z. z., dáva ako dotknutý orgán k predloženému oznámeniu vyjadrenie, v ktorom nemá zásadné 
pripomienky. 
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. 
 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 
Barnabáš Mágyel Kalajová 1610/8 986 01 Fiľakovo Slovenská republika 
Naše číslo Vybavuje/linka 
OU-RV-OSZP-2021/002125-002 z 01.03.2021 
Stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ - vydanie záväzného stanoviska, v zmysle zákona NR 
SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  



Dňa 18.02.2021 bola na tunajší úrad domčená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potrebu 
územného konania na stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“, v katastrálnom území mesta 
Rožňava. 
Účelom a cieľom stavby je rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a jeho okolia novým zemným vedením. 
Záujmové územie bližšieho okolia sa dotýka katastrálneho územia obcí Gemerská panica, Čoltovo a Bretka 
patriacich do okresu Rožňava. Celková dĺžka podzemného vedenia optickej siete je navrhnutá na 2 950 m. 
Záujmové lokality sa nachádza na území s II. stupňom územnej ochrany, v rámci osobitne chránených častí 
prírody a krajiny a v rámci lokalít siete NATURA 2000. 
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) ako vecne a miestne 
príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013Z.Z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 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, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 
písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o OPaK“) vydáva podľa § 9 ods. 1, písm. b) zákona o OPaK, po oboznámení sa s predloženým návrhom 
vydáva nasledovné záväznéstanovisko. 
OÚ Rožňava, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny po dôkladnom preštudovaní predloženej 
dokumentácie má za to, že pri realizácií a užívaní stavby v rámci projektu sa nepredpokladá výrazný negatívny 
vplyv na životné prostredie a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 
Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo stanoviská vyžadované v zmysle iných právnych predpisov, ale slúži 
ako podklad pre ďalšie konanie stavebného úradu. 
S pozdravom 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca Námestie slobody 2, 050 80 Revúca 
Č. 31926/2021-102 24.11.2021 
Vec: Stanovisko k vydaniu rozhodnutia pre umiestnenie stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a 
okolia“ 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca Vám týmto v súvislosti s územným konaním 
k vydaniu rozhodnutia pre umiestnenie stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ č. 16233/2021-
GVa oznamujú nasledovné skutočnosti: 
- navrhované riešenie nového optického vedenia - vetva č.l v trase č. 3 7 prechádza cez pozemky v k.ú. 
Tomaľa - pare. KNC č. 2263 bezprostredne susediace s pare. KN-C č. 904/2 druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 2382 m2 na LV č. 1928 v podielovom spoluvlastníctve Slovenská republika v správe Lesy 
Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR 
- Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca nemá námietky k umiestneniu stavby 
pri dodržaní všetkých predpisov upravujúcich postupy pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie 
(rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy). V prípade uskutočnenia prác v súvislosti s 
realizáciou stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ pri ktorých budú využité pozemky vo 
vlastníctve SR a v správe Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca, Vás žiadame o 
zaslanie žiadosti investora o predchádzajúci súhlas zo strany OZ Revúca. 
 
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava  
OU-RS-PLO1-2021/008901-004   z 08.11.2021 
Tomalanet s.r.o. Poštová 7 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
Naše číslo Vybavuje/linka Ing. Ľudmila Dovcová/ 
Mesto Tomaľa Mierová 14 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
Oznámenie o začatí územného konania TORNALANET_ROZŠÍRENIE OPTICKEJ SIETE MESTA 
TORNAĽA A OKOLIA - líniová telekom.stavba - odpoveď 
Okresnému úradu Rožňava, pozemkovému a lesnému odboru, bolo dňa 04.11.2021 doručené Mestom Tomaľa, 
Mierová 14, 982 18 Tomaľa oznámenie o začatí územného konania k telekomunikačnej stavbe „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tomaľa a okolia" v katastrálnych územiach Gemerská Panica, Bretka a Čoltovo podľa 
stavebného zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov zo dňa 16.02.2021. 
V predmetnej záležitosti Vám Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor podľa § 5 ods. 4 písm. I) 
zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene 
niektorých zákonov, v zmysle zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a 
o zmene zákona č. 245/2003 Z. z, o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov dáva nasledovné 
vyj a d re n i e: 
1. Doručené oznámenie rieši telekomunikačnú stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia" v 
katastrálnych územiach Gemerská Panica, Bretka a Čoltovo, investora Tornalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 
Tomaľa. 



2. Podľa doručenej projektovej dokumentácie budú líniovou stavbou v okrese Rožňava dotknuté 
katastrálne územia Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka. Stavba bude zrealizovaná ako podzemná stavba 
vjednotlivých katastrálnych územiach nasledovne: 
• Gemerská Panica: na parcelách C KN č. 1534, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 
1987, 1547, 
1548, 524/7, 524/4, 523/3, 521/1, 518/3, 1612, 1548, 1573, 1569/1,1568 druh pozemku: orná pôda; C KN č. 
1336/1, 
1130/3, 1324/1, 1324/2, 1325/3 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; C KN č. 1535, 1597 druh pozemku; 
ostatná plocha; C KN č. 537/4, 1549, 1609, 1599 druh pozemku; trvalý trávny porast; C KN č. 522/1, 519/2, 
519/5, 518/2, 516/2, 515/2 druh pozemku: záhrada; C KN č. 1598 druh pozemku: vodná plocha. 
• Čoltovo: na parcelách C KN č. 697 druh pozemku: orná pôda. 
• Bretka: na parcelách C KN č. 380/6, 1532/8, 1532/7, 1532/6, 1532/5, 1532/4, 1532/3, 380/1 druh 
pozemku: trvalý trávny porast; C KN č. 1532/2, 1532/1 druh pozemku; vodná plocha; C KN č. 117/3 druh 
pozemku: záhrada; C KN č. 280 druh pozemku; zastavané plochy a nádvoria. 
3. Z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný 
odbor nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a 
okolia" v katastrálnych územiach Gemerská Panica, Bretka a Čoltovo, za podmienky: 
4. Nakoľko rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolie rieši nové zemné optické vedenie v meste 
Tomaľa vo vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach (v okrese Rožňava sa Jedná o 2. 
vetvu telekomunikačnej stavby), s napojením na jestvujúce vedenia, práce budú realizované na 
poľnohospodárskej pôde (druh pozemku: orná pôda, záhrada a trvalý trávnatý porast), ktorá bude použitá na 
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako Jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného 
stavuje investor povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti požiadať Okresný úrad 
Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Súčasťou žiadosti o vydanie stanoviska sú nasledovné prílohy:  
• Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodársky zámer 
• Vyjadrenie vlastníka pozemku (v prípade, že žiadateľ nie Je vlastníkom pozemku) 
• Vyjadrenie užívateľa pozemku 
• Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (dočasne odnímanej) s návrhom 
vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu - projekt spätnej rekultivácie (Vyhl. MP SR č. 508/2004 
Z. z.) 
• E-kolok prípadne potvrdenie Slovenskej pošty v hodnote 3 € 
5. Realizáciou stavby budú dotknuté aj parcely druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha 
a vodná plocha. 
Predmetom zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 
predpisov je podľa § 1 písm. a) ochrana vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo 
udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, pričom podľa § 2 písm. b) sa 
poľnohospodárskou pôdou rozumie produkčné potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná 
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. 
Vzhľadom k tomu, že nedochádza k zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku. Okresný úrad Rožňava, 
pozemkový a lesný odbor, v zmysle zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie je 
oprávnený konať. 
 
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava  
OU-RS-PLO1-2021/002232-002   z 03.03.2021 
Tomalanet s.r.o. Poštová 7 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
Naše číslo Vybavuje/linka 
OU-RV-PLOl-2021/002232-002 Ing. Ľudmila Dovcová/ 
Žiadosť o vyjadrenie - vyjadrenie 
Okresnému úradu Rožňava, pozemkovému a lesnému odbom, bola dňa 18.02.2021 domčená spoločnosťou 
Tomalanet s.r.o.. Poštová?, 982 01 Tomaľa žiadosť o vyjadrenie pre účely územného konania k projektu 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ v katastrálnych územiach Gemerská Panica, Bretka a Čoltovo 
podľa stavebného zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov zo dňa 16.02.2021. 
V predmetnej záležitosti Vám Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor podľa § 5 ods. 4 písm. 1) 
zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene 
niektorých zákonov, v zmysle zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a 
o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov dáva nasledovné 
vyj adr eni e: 



1. Domčená žiadosť rieši telekomunikačnú stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ v 
katastrálnych územiach Gemerská Panica, Bretka a Čoltovo, investora Tomalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 
Tomaľa, 
2. Podľa domčenej projektovej dokumentácie budú líniovou stavbou v okrese Rožňava dotknuté katastrálne 
územia Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka. Stavba bude zrealizovaná ako podzemná stavba v jednotlivých 
katastrálnych územiach nasledovne: 
•Gemerská Panica; na parcelách C KN č. 1534, 1536,1537,1539, 1540,1541,1542, 1543,1544,1545,1987,1547, 
1548, 524/7, 524/4, 523/3,521/1,518/3, 1612,1548, 1573, 1569/1, 1568 druh pozemku; orná pôda; C KN č. 
1336/1, 1130/3, 1324/1, 1324/2, 1325/3 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; C KN č. 1535, 1597 druh 
pozemku: ostatná plocha; C KN č. 537/4, 1549, 1609, 1599 druh pozemku; trvalý trávny porast; C KN č. 
522/1,519/2,519/5, 518/2, 516/2, 515/2 druh pozemku: záhrada; C KN č. 1598 druh pozemku; vodná plocha. 
• Čoltovo: na parcelách C KN č. 697 druh pozemku: orná pôda.  
• Bretka: na parcelách C KN č. 380/6, 1532/8, 1532/7, 1532/6, 1532/5, 1532/4, 1532/3, 380/1 druh 
pozemku; trvalý trávny porast; C KN č. 1532/2, 1532/1 druh pozemku: vodná plocha; C KN č. 117/3 druh 
pozemku; záhrada; C KN č. 280 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 
3. Z hľadiska ochrany a využivania poľnohospodárskej pôdy Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný 
odbor nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a 
okolia“ v katastrálnych územiach Gemerská Panica, Bretka a Čoltovo, za podmienky: 
4. Nakoľko rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolie rieši nové zemné optické vedenie v meste 
Tomaľa vo vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach (v okrese Rožňava sa jedná o 2. 
vetvu telekomunikačnej stavby), s napojením na jestvujúce vedenia, práce budú realizované na 
poľnohospodárskej pôde (dmh pozemku; omá pôda, záhrada a trvalý trávnatý porast), ktorá bude použitá na 
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného 
stavu je investor poviimý pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti požiadať Okresný úrad 
Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Súčasťou žiadosti o vydanie stanoviska sú nasledovné prílohy: 
• Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodársky zámer 
• \ýjadrenie vlastníka pozemku (v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom pozemku) 
• vyjadrenie užívateľa pozemku 
• Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (dočasne odnímanej) s návrhom 
vráteiňa poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu - projekt spätnej rekultivácie (Výhl. MP SR č. 508/2004 
Z. z.) 
• E-kolok pripadne potvrdenie Slovenskej pošty v hodnote 3 € 
5. Realizáciou stavby budú dotknuté aj parcely druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha 
a vodná plocha. 
Predmetom zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívam' poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 
predpisov je podľa § 1 písm. a) ochrana vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo 
udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, pričom podľa § 2 písm. b) sa 
poľnohospodárskou pôdou rozumie produkčné potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako omá 
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. 
Vzhľadom k tomu, že nedochádza k zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku. Okresný úrad Rožňava, 
pozemkový a lesný odbor, v zmysle zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie je 
oprávnený konať. 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Šafárikova 487, 048 01 Rožňava 
č. ORHZ-RA-2022/000019-002 z 07.02.2022                                                  
Líniová stavba: „ Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia, “ v katastrálnych územiach Tomaľa, 
Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové v okrese Revúca, 
pre navrhovateľa: Tomaľanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 Tomaľa - stanovisko na účely územného konania  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej posúdilo podľa § 28 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky 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 rozhodnutie " 
Líniová stavba: „ Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia, “ v katastrálnych územiach Tomaľa, 
Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové v okrese Revúca, 
pre navrhovateľa: Tomaľanet s.r.o.. Poštová 7, 982 01 Tomaľa "as predloženou projektovou dokumentáciou 
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. 
 



Slovak Telekom, a.s.  
Z 14.10. 2021 
Číslo vyjadrenia: 6612130978  
Jozef Molnár Poštová 7 982 01 Tornaľa 
Vyjadrenie k existencii teiekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 
spoiočnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného 
konania a v zmysle ďalších právnych predpisov. 
Vydané pre: 
Stavebník Tornalanet s.r.o. Jozef Molnár 
 Názov stavby Rozšírenie optickej siete Tornaľa a okolia 
 Dôvod žiadosti Územné konanie 
Záujmové územie Účel stavby Inžinierske stavby 
 Katastrálne územie Gemer,Starňa,Šafárikovo 
 Parcelné číslo  
Číslo vyjadrenia: 6612130978 
Platnosť vyjadrenia do: 14.04.2022 
Dátum vydania: 
14.10.2021 
Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o 
existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za 
správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému 
záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón). 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak 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. 
Slovak 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: 
1. 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. 
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 vyznačenému 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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca sooločnosti povereného správou sieti:  
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 
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
společnosti Slovak 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. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné 
zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9. 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 spoločnosti 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. 



10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vviadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11. 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. 
12. 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 dálej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
kornunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
15. Prílohy k vyjadreniu: 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 
zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené 
vyspkorýchiostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. / J 
Slfwat- Tcäjkofnaj. Baik,. -M m 
Číslo vyjadrenia: 66I2I30978 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť; 
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom,a.s. 
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner; 
SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
2. 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 zariadeni 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 vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 
vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.  
Tornalanet, s.r.o. Poštová 7 982 01 Tornaľa 
 
Ministerstvo vnútra,  CENTRUM PODPORY KOŠICE Oddelenie telekomunikácií a informatiky 
Č. CPKE-OTI-2022/001055-059 z 04.02.2022 
Tomalanet s.r.o. Poštová 7 982 01 Tomaľa Slovenská republika 
Žiadosť o vyjadrenie ku stavbe pre územné konanie „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ 
- vyjadrenie k 1055-056  



Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie ku stavbe pre územné konanie „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a 
okolia“, za oddelenie telekomunikácii a informatiky Centra podpory v Košiciach konštatujeme, že vo vyznačenej 
lokalite neprevádzkujeme vedenie v našej správe. 
 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V REVÚCEJ  
ORPZ-RA-OPDP6-55-033/2021 kpt. Mgr. Dušan Belica 10.08.2021 
Vec 
Stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“, vyjadrenie k projektovej dokumentácii s stupni pre 
územné konanie, 
- zaslanie 
Okresný dopravný inšpektorát odboru poriadkovej a dopravnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
Revúca (ďalej len „okresný dopravný inšpektorát“) obdržal od Vás dňa 12. 07. 2021 žiadosť o vyjadrenie k 
projektovej dokumentácii k stavbe „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“, ktorý bol spraeovaný v 
rozsahu pre územné rozhodnutie. Stavba sa bude realizovať z dôvodu rozšírenia a skvalitnenia 
telekomunikačných služieb a to budovaním, rozširovaním optických káblov. Nové vetvy zemného optického 
vedenia budú vybudované v meste Tornaľa a okolitých obciach - k.ú. Gemerská Panica, Čoltovo, Bretka, 
Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chavlová, Višňové. 
Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať cestu L triedy číslo 67 v katastri mesta Tornaľa pare. č. 
C-KN 2308/1, cestu L triedy číslo 16 v katastri mesta Tornaľa pare. č. C- KN 2314 a v katastri obce Gemerská 
Panica pare. č. C-KN 1130/3. V meste Tornaľa trasa optického kábla bude o svojom priebehu križovať asfaltové 
miestne komunikácie v meste Tornaľa, miestnu komunikáciu v obci Gemerská Panica, Držkovce. Čo sa týka 
ciest III. triedy bude trasa optického kábla križovať cestu č. 2822 v katastri obce Gemerská Panica pare. č. C- 
KN č. 1325/3, cestu č. 2831 v katastri obce Gemerská Panica pare. č. C-KN č. 1325/3, v katastri obce Levkuška 
pare. č. C-KN č. 1079, cestu č. 2835 v katastri obce Držkovce pare. č. C-KN č. 487/6, obce Leváre pare. č. C-
KN č. 1407, cestu č. 2832 v katastri obce Polina pare. č. C-KN č. 2461, obce Chvalová pare. č. C-KN č. 1393. 
V zmysle platnej legislatívy podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. 
z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“) „ Policajný zbor 
dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení. “ Podľa § 2 ods. 2 zákona 
“Policajný zbor plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy 
Podľa § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ,pík sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov 
chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o 
ochrane prírodných liečebných kúpeľov 
Telefón Fax E-mail Internet IČO 
+421/961 67 3512 +421/961 67 3509 dusan.belica@niinv.sk  
a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, 
o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej 
ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci o odpadoch, o veterinárnej starostlivostí o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti 
jadrových zariadení o prevencii závažných priemyselných havárií o správe štátnych hraníc, o pozemných 
komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o 
tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o 
civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného 
stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. “ Podľa § 
140 ods. 1 písm. a) zákona, „Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je 
správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu 
upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí“. 
Podľa § 140b ods. 1 zákona „Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, 
súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi ktorý 
je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v 
konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami 
nemôže rozhodnúť vo veci. “ 
Osobitným predpisom, na základe ktorého Policajný zbor uplatňuje svoje záujmy v zmysle výkonu dohľadu nad 
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v rámci správneho konania, je zákon č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Na základe vyššie uvedeného sa okresný dopravný inšpektorát vyjadruje, vydáva záväzné stanoviská v 
stavebnom konaní len v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Okresný dopravný 
inšpektorát bude preto požadovať predloženie projektu dopravného značenia použité počas realizácie stavby, ak 
si charakter stavebných prác vyžiada obmedzenie cestnej premávky. 
pplk. Mgr. Milan Straka zástupca riaditeľa  
 
 
Hydromeliorácie, š.p. Vrakunskó 29 825 63 Bratislava 201 



VáS lisl čislo/zo dňu NaSc číslo  
 1927-4/120/2021 Ing. l.abiková/02 ■I025H200 01.12.2021 
Vec: 
Stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v k.n. Tornaľa, Bretka, Čoitovo, (ienierská Panica, 
Rašice, l.evkiiška. Višňové, ('livalová, Skere.^ovo, Polina, (ietnerská ľr'.v, Strelnice a Drlkovce -vyjadrenie 
1,istom doručeným dňa 26.11.2021 sme olnlržali Vašu :?.iadosľ o vyjatirenie k dokumentácii stavby „Ro/šírenic 
optickej siete mesta Tornaľa a okolia“, ktorá .sa plánuje v k.ú. Tornaľa, Bretka, Čoitovo, Gemerská Panica, 
Rašice, Levkuška, Višňové, (’livalová, Skerešovo, Polina, Gemerská Ves, Strelnice a Držkovce, okr. Revúca a 
Rožňava. 
Vyjadrenie bude podkladom k schváleniu realizačnej dokumentácie na uvedenú stavbu v zmysle ust. § 14 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení. 
K dokumentácii uvedenej stavby pre potreby vydania územného rozhodnutia sme sa vyjadrili listom č. 1927-
2/120/2021 zo dňa 28.04.2021, kde sme okrem iného uviedli, že trasa navrhovanej líniovej stavby „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe 
Mydromeliorácic, š.p. nasledovne: 
1. VETVA: Mesto Tornaľa 
v k.ú, Tornaľa 
Časť trasy optickej siete je navrhnutá v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šafárikovo - Gemer“ (evid.č. 5309 
397), ktorá bola daná do užívania v r. 1991 s celkovou \^merou 1 400 ha. Optická trasa sa závlahového potrubia 
nedotkne. 
2. VETVA: Bretka-Čoltovo-Gemerská Panica 
v k.ú. Bretka 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia.  
v k.ú. Čoitovo 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. v k.ú. Gemerská Panica 
Trasa optickej siete: 
- bude križovať kanál krytý Veľký (evid.č. 5309 331 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1982 o celkovej 
dĺžke 1,127 km v rámci stavby „OP Gemer I./l“ 
- bude križovať a končí v blízkosti kanála Gcmerskopanický (evid.č. 5309 150 Í)17), ktorý bol 
vybudovaný vr. 1974 o celkovej dĺžke 0,559 km v rámci stavby „OP Šafárikovo - Čoitovo“. 
S. VETVA: Rašice-Levkuška v k.ú. Rašice 
V trase optickej siete nccvidujcine žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. L^cvku.ška 
frasa (íplickej siete bude križovať kanál .lelšava - l.evkukka (evid.č. 5309 020 001). ktorý bol vybudovaný vr. 
I960 o celkovej dĺžke 0,5X4 km v rámci stavby „OP I Irkáč“ a je s ním navrhnutá aj v súbehu. 
4. VETVA: Višňové-Chvalová-Skerešovo-Polim-Gemerská Ves-Strchiice-Dňkovťi' 
V k.u. Visnovc 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. Chvalová 
Trasa optickej siete bude križovať kanál A (evid.č. 5309 151 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1974 o celkovej 
dĺžke 0,849 kra v rámci stavby „OP Chvalová“. 
v k.ú. Skerešovo 
Trasa optickej siete; 
- bude križovať kanál kr>'tý A (evid.č. 5309 289 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 
0,132 km v rámci stavby „OP a IJT Skerešovo“ 
- bude križovať kanál Panský (evid.č. 5309 150 008), ktorý bol vybudovaný v r. 1974 o celkovej dĺžke 
0,352 km v rámci stavby „OP Šafárikovo - Čoitovo“. 
v k.u. Polina 
Trasa optickej siete bude križovať kanál Struhárov (evid.č. 5309 150 012), ktorý bol vj'budovaný v r. 1974 o 
celkovej dĺžke 0,900 km v rámci stavby „OP Šafárikovo - Čoitovo“. 
v k.ú. Gemerská Ves 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. Strelnice 
Trasa optickej siete bude križovať kanál 01 (evid.č. 5309 399 001), ktorý bol vybudovaný vr. 1993 o celkovej 
dĺžke 0,173 kra v rámci stavby „OP V. Turiec - náhradná rekultivácia“.  
v k.ú. Držkovce 
Trasa optickej siete bude križovať kanál 02 (evid.č. 5309 399 002), ktorý bol •. vybudovaný vr. 1993 o celkovej 
dĺžke 0,440 km v rámci stavby „OP V. Turiec - náhradná rekultivácia“. 
Zároveň sme upozornili, že v trase optickej siete v k.ú. Bretka, Čoitovo, Gemerská Panica, Rašice, Levkuška, 
Višňové, Chvalová, Skerešovo a Polina je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov 
drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. 



Ďalej sme vo vyjadrení zo dňa 28.04.2021 uviedli podmienky, ktoré žiadame dodržať pri návrhu a realizácii 
stavby a realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla s 
odvodňovacími kanálmi, situácie so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi sme 
žiadali predložiť na odsúhlasenie. 
V predloženej dokumentácii - v Sprievodnej a technickej MYDROMELIORAČNF- ZARIADENIE je uvedené, 
nasledovné: 
„I. Vetva: Mesto Tornaľa 
Časť tra.sy optickej siete je navrhnutá v záujmovom území vodnej stavby „ZP Saľárikovo - Gemer“ (cvid. č. 
5309 397), optická trasa sa závlahového |)otrul)ia iiodtUkue. 
2. Vetva: Bretka - (ľoltovo - Gem. Panica 
k.ú. Bretka - v trase optickej siete nie sú evidované hydromelioračné zariadenia k.ú. Čoitovo - v trase optickej 
siete nie sú evidované hydromelioračné zariadenia 
k.ú. Gemerská Panica - trasa optickej siete bude križovať kanál krytý Veľký (evid. č. 5309 331 001), stavba „OP 
Šafárikovo-Čoltovo“, ďalej bude križovať kanál Gemerskopanický (evid. č. 5309 150 017) 
3. Vetva: Rašice - Levkuška 
k.ú. Rašice - v trase optickej siete nie sú evidované hydromelioračné zariadenia k.ú. Levkuška - trasa optickej 
siete bude križovať kanál krjdý Jelšava-Levkuška (evid. č. 5309 020 001), stavba „OP Hrkáč“, a bude s ním v 
súbehu 
4. Vetva: Višňové - Chvalová - Skerešovo - Polina - Gem. Ves - Strelnice - Držkovce k.ú. Višňové - v trase 
optickej siete nie sú evidované hydromelioračné zariadenia 
k.ú. Chvalová - trasa optickej siete bude križovať kanál A (evid. č. 5309 151 002), stavba „OP Chvalová“ 
k.ú. Skerešovo - trasa optickej siete bude križovať kanál kiyúý A (evid. č. 5309 289 005), stavba „OP a ÚT 
Skerešovo“, bude križovať kanál krytý Panský (evid. č. 5309 150 008), stavba „OP Šafárikovo - Čoitovo“, 
k.ú. Polina - trasa optickej siete bude križovať kanál krytý Struhárov (evid. č. 5309 150 012), stavba „OP 
Šafárikovo - Čoitovo“, 
k.ú. Gem. Ves - v trase optickej siete nie sú evidované hydromelioračné zariadenia k.ú. Strelnice - trasa optickej 
siete bude križovať kanál 01 (evid. č. 5309 399 001), stavba „OP V. Turiec náhradná rekultivácia“, 
k.ú. Držkovce - trasa optickej siete bude križovať kanál 02 (evid. č. 5309 399 002), stavba „OP V. Turiec 
náhradná rekultivácia“.  
Pri vybudovaní optickej siete budú rešpektované závlahové územie a drenážny systém poľnohospodárskych 
pozemkov. 
Križovanie a súbehy optického kábla s melioračnými kanálmi budú realizované v súlade s normou STN 73 6961: 
- výkopy v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v krytom profile vykonať ručne, 
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v krytom profile uložiť do chráničky s 
dodržaním min. zvislej vzdialenosti 0,70m, 
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v otvorenom profile uložiť do chráničky s 
dodržaním min. zvislej vzdialenosti 1,00m, pod niveletu dna kanála 
- miesia križovania vyznačiť s výstražnými tabuľami 
- pri súbehu optického kábla s odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosť 
2,0m.“. 
Vo výkrese č. A - 1 „Koordinačná .situácia 1. veh'a“ stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v 
M 1 : 5 000 je zakreslené záujmové územie vodnej stavby „ZP Šafárikovo - Gemer“ (evid.č. 5309 397), vrátane 
rúrovej siete, pričom optická trasa sa závlahového potrubia nedotkne. 
Vo výkrese č. A - 6 „Situácia „IV“ 2. vetva“ stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v M 1 : 5 
000 sú kanál krytý Veľký (evid.č. 5309 331 001) a kanál Gemerskopanický (evid. č. 5309 150 017) zakreslené. 
Vo výkrese č. A - 7 „Situácia „V“ 3. veri'a“ stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ vM 1 : 5 
000 je kanál krytý Jelšava-Levkuška (evid.č. 5309 020 001) zakreslený. 
Vo výkrese č. A - 8 „Situácia „VI“ 4. vetva“ stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v M 1 : 5 
000 sú kanál 01 (evid. č. 5309 399 001) a kanál 02 (evid. č. 5309 399 002) zakreslené. 
Vo výkrese č. A - 9 „Situácia „VII“ 4. vetva“ stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v M 1 ; 
5 000 je kanál 02 (evid. č. 5309 399 002) zakreslený. 
Vo výkrese č. A -10 „Situácia „VIH“ 4. vetva“ stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v M 1 ; 
5 000 sú kanál A (evid. č. 5309 151 002), kanál krytý A (evid. č. 5309 289 005), kanál krytý Panský (evid. č. 
5309 150 008) a kanál krytý Struhárov (evid. č. 5309 150 012) zakreslené. 
Vo výkrese č. A -16 „Vzorové križovanie odvodňovacieho kanála mikrotunelovanim“ stavby „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ vM 1 ; 100 je znázornený vzorový detail križovania optického kábla s 
odvodňovacím kanálom v otvorenom profile, ktoré bude realizované mikrotunelovanim, pričom optický kábel 
HDPE rúra 40/3,5 bude uložený do PE chráničky 110/7,1 s dodržaním min. zvislej vzdialenosti 1,00m, pod 
niveletu dna kanála. 
Vo výkrese č. A - 17 „Vzorové križovanie krytého odvodňovacieho kanála“ stavby „Rozšírenie optickej siete 
mesta Tornaľa a okolia“ vM 1 : 100 je znázornený vzorový detail križovania optického kábla s odvodňovacím 
kanálom v kiylom profile, pričom výkopy budú  



realizované ručne a optický kábel HDPE rúra 40/3,5 bude uložený do PE chráničky 110/7,1 s dodržaním min. 
zvislej vzdialenosti 0,70m. 
S predloženým technickým riešením križovania optického kábla stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa 
a okolia“ v k.ú. Tornaľa, Bretka, Čoitovo, Gemerská Panica, Rašice, Levkuška, Višňové, Chvalová, Skerešovo, 
Polina, Gemerská Ves, Strelnice a Držkovce s odvodňovacími kanálmi; kanál krytý Veľký (evid. č. 5309 331 
001) stavby „OP Gemer I./1; kanál Gemerskopanický (evid. Č. 5309 150 017) stavby „OP Šáfárikovo-Čoltovo“; 
kanál Jelšava - Levkuška (evid.č. 5309 020 001) stavby „OP Hrkáč“; kanál A (evid.č. 5309 151 002) stavby „OP 
Chvalová; kanál krytý A (evid.č. 5309 289 005) stavby „OP a ÚT Skerešovo“; kanál Panský (evid.č. 5309 150 
008) stavby „OP Šafárikovo - Čoitovo“; kanál Struhárov (evid.č. 5309 150 012) stavby „OP Šafárikovo - 
Čoitovo“; kanál 01 (evid.č. 5309 399 001) „OP V. Turiec - náhradná rekultivácia“ a kanál 02 (evid.č. 5309 399 
002) stavby „OP V. Turiec - náhradná rekultivácia“ v správe Hydromeliorácie, š.p. v zmysle predloženej PD 
súhlasíme. 
Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 1927-2/120/2021 zo 
dňa 28.04.2021. 
Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s 
odvodňovacími kanálmi. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 
 
Hydromeliorácie, š.p. Vrakunskó 29 825 63 Bratislava 201 
Č.1927-2/120/2021 z 28.04.2021 
Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 1927-
2/120/2021 zo dňa 28.04.2021. 
Dopísať  
Stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v k.ú. Tornaľa, Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica, 
Rašice, Levkuška, Višňové, Chvalová, Skerešovo, Polina, Gemerská Ves, Strelnice a Držkovce -vyjadrenie  
Listom doručeným dňa 24.03.2021 sme obdržali Vašu žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tomaľa a okolia“, ktorá sa plánuje v k.ú. Tomaľa, Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica, 
Rašice, Levkuška, Višňové, Chvalová, Skerešovo, Polina, Gemerská Ves, Strelnice a Držkovce, okr. Revúca a 
Rožňava. 
Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na uvedenú stavbu v zmysle ust. § 14 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení. 
Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti k.ú. Tomaľa, k.ú. Gemerská Panica, k.ú. 
Čoltovo, k.ú Bretka, k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice, k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves, k.ú. Polina, k.ú. 
Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové - prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla. 
Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. 
Nové optické vedenie rozdelíme na 4 vetvy: 
1. Vetva bude vedená v meste Tomaľa 
2. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka 
3. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice 
4. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves, k.ú. Polina, k.ú. 
Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové 
1. Vetva bude riešená v meste Tomaľa vedené vo vyznačených uliciach, bude rozšírením jestvujúceho 
optického vedenia. Začiatok podzemného vedenia bude v bode 1. naparc. č. CKN 2308/1 v k.ú. Tomaľa, pri 
pozemku pare. č. 699 a ďalej sa vedenie  
v jecinotlivých bodoch rozvetvuje a končí na pare. CKN č. 4456 v bode 45b. s napojením najestvujúee optické 
vedenie Figa - Behynce - Gem. Ves - Starňa. Druhá trasa vedenia sa začína na pare. č. 19/10 v bode 46. a končí 
na pare. č. CBCN 67/1 k.ú. Tomaľa v bode 47. Podzemné vedenie v meste Tomaľa - 1. vetva rozdeľujeme na 
trasy v počte 106. 
2. Vetva bude riešená v k.ú. Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo a k.ú. Bretka, bude napojená na jestvujúee 
optické vedenie. Začiatok podzemného vedenia bude v bode 48. na pare. č. CKN 1534 v k. ú. Gem. Panica a 
ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch rozvetvuje a končí na pare. CKN č. 280 (EKN č.742) v bode 5 ľ. 
Podzemné vedenie 2. vetvy rozdeľujeme na 5 trás. 
3. Vetva bude riešená v k.ú. Levkuška a k.ú. Rašice, bude napojená na jestvujúce optické vedenie. Začiatok 
podzemného vedenia bude v bode 52. na pare. č. CKN 1081 v k.ú. Levkuška a ďalej sa vedenie v jednotlivých 
bodoch rozvetvuje a končí na pare. CKN č. 2255 k.ú. Rašice v bode 54. Podzemné vedenie 3. vetvy rozdeľujeme 
na 2 trasy. 
4. Vetva bude riešená v k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves, k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú. 
Chvalová a k.ú. Višňové, bude napojená na jestvujúce optické vedenie. Začiatok podzemného vedenia bude v 
bode 55. na pare. č. CKN 487/6 pri pozemku p.č.2/2 v k. ú. Držkovce a ďalej sa vedenie v jednotlivých bodoch 
rozvetvuje a končí na pare. CKN č. 1064 k.ú. Višňové v bode 63. Podzemné vedenie 4. vetvy rozdeľujeme na 8 
trás. 



Na tmbkách budú umiestnené identifikačné údaje určujúce vlastníka a uľahčujúce budúcu identifikáciu. V mieste 
spojky HDPE vo výkopoch rúr treba ponechať rezervu na prekrytie na oboch koncoch rúr cca 1 m. K montáži sa 
použijú spojky Comfit 40 x 40 mm. Miesto spojky HDPE rúr vo výkope bude označené pomocou rezonančného 
markéra. Rúry, ktoré budú uložené vo výkope v zemi budú označené rezonančnými markermi nasledovne: 
- v rovnej trase každých 50 m 
- križovanie s podzemnými sieťami. 
Káble sa uložia do ochranných PVC rúr, ktoré sa uložia do pieskového lôžka vo výkope rozmerov 350 x 850 mm 
vo voľnom teréne v intraviláne, min. 900 mm pod úrovňou miestnej komunikácie (vozovka) a v dostatočnej 
vzdialenosti min.400 mm od plynovodu, ktoré spĺňa požiadavku STN 73 6005 pri súbežnom vedení plynovodu a 
telekomunikačného kábla. Hĺbka uloženia ochranných trubiek vo voľnom teréne v intraviláne je minimálne v 
hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch (pridružených priestoroch) je minimálna hĺbka uloženia 400 mm. 
V extraviláne je hĺbka uloženia vo voľnom teréne min. 1200 mm. 
Optický kábel bude vedený v extraviláne min. 2,0 m od krajnice vozovky. 
Kábel bude v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou š.220 mm oranžovej farby. Výstavba optického 
vedenia pozostáva zo zafúknutia optického kábla do PVC rúr na projektovanej trase, montáž optických spojok a 
merania na optickom kábli. 
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že trasa 
navrhovanej líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ sa v jednotlivých k.ú. dotkne 
hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne: 
1. VETVA: Mesto Tornaľa 
v k.ú. Tornaľa 
Časť trasy optickej siete je navrhnutá v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šafárikovo - Gemer“ (evid.č. 5309 
397), ktorá bola daná do užívania v r. 1991 s celkovou výmerou 1 400 ha. Optická trasa sa závlahového potmbia 
nedotkne. 
2. VETVA: Bretka-Čoltovo-Gemerská Panica v k.ú. Bretka 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. Čoltovo 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. v k.ú. Gemerská Panica 
Trasa optickej siete: 
- bude križovať kanál krytý Veľký (evid.č. 5309 331 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1982 o celkovej 
dĺžke 1,127 km v rámci stavby „OP Gemer I./l“ 
- bude križovať a končí v blízkostí kanála Gemerskopanický (evid.č. 5309 150 017), ktorý bol 
vybudovaný vr. 1974 o celkovej dĺžke 0,559 km v rámci stavby „OP Šafárikovo - Čoltovo“ 
3. VETVA: Rašice-Levkuška v k.ú. Rašice 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. Levkuška 
Trasa optickej siete bude križovať kanál Jelšava - Levkuška (evid.č. 5309 020 001), ktorý bol vybudovaný vr. 
1960 o celkovej dĺžke 0,584 km v rámci stavby „OP Hrkáč“ a je s ním navrhnutá aj v súbehu. 
4. VETVA: Višňové-Chvalová-Skerešovo-Polina-Gemerská Ves-Strelnice-Držkovce 
V k.u. Visnove 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. Chvalová 
Trasa optickej siete bude križovať kanál A (evid.č. 5309 151 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1974 o celkovej 
dižke 0,849 km v rámci stavby „OP Chvalová“. 
v k.ú. Skerešovo 
Trasa optickej siete: 
- bude križovať kanál krytý A (evid.č. 5309 289 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 
0,132 km v rámci stavby „OP a ÚT Skerešovo“ 
- bude križovať kanál Panský (evid.č. 5309 150 008), ktorý bol vybudovaný v r. 1974 o celkovej dĺžke 
0,352 km v rámci stavby „OP Šafárikovo - Čoltovo“. 
v k.ú. Polina 
Trasa optickej siete bude križovať kanál Struhárov (evid.č. 5309 150 012), ktorý bol vybudovaný v r. 1974 o 
celkovej dĺžke 0,900 km v rámci stavby „OP Šafárikovo - Čoltovo“. 
v k.u. Gemerská Ves 
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia. 
v k.ú. Strelnice 
Trasa optickej siete bude križovať kanál 01 (evid.č. 5309 399 001), ktorý bol vybudovaný vr. 1993 o celkovej 
dĺžke 0,173 km v rámci stavby „OP V. Turiec - náhradná rekultivácia“. 
v k.ú. Držkovce 
Trasa optickej siete bude križovať kanál 02 (evid.č. 5309 399 002), ktorý bol vybudovaný vr. 1993 o celkovej 
dĺžke 0,440 km v rámci stavby „OP V. Turiec - náhradná rekultivácia“. 



Zároveň Vás upozorňujeme, že v trase optickej siete v k.ú. Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica, Rašice, Levkuška, 
Višňové, Chvalová, Skerešovo a Polina je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov 
drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. 
V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 ; 9 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahovej 
stavby, podzemného závlahového potrubia a trasy navrhovanej stavby a situácie v M 1 : 7 000 (3x) a v M 1 ; 9 
000 (2x) s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov (otvorený, krytý), drenáže a trasy navrhovanej 
stavby. 
Identifikáciu kanálov v teréne Vám na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., 
dislokované praeovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Havetta, č.t. 0903 997 983, e-mail: havetta@hmsp.sk 
alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: siska@hmsp.sk. 
Závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať. 
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: 
- križovanie a súbeh optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a realizovať v súlade s 
ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 
1983 
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích kanálov 
zástupcu Hydromeliorácie, dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Havetta, č.t. 0903 997 983, e-
mail: havetta@hmsp.sk alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: siska@hmsp.sk 
- výkopy v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v krytom profile vykonať ručne 
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v krytom profile uložiť do chráničky s 
dodržam'm min. zvislej vzdialenosti v zmysle hore uvedenej normy 
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v otvorenom profile uložiť do chráničky s 
krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála 
- miesta križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami 
- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho 
kanála 
- pri súbehu optického kábla s odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosť v zmysle hore uvedenej 
normy 
- k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne 
(zápisom do stavebného demuka) odsúhlasí vykonanie križovania 
- v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo 
hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.  
Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla s 
odvodňovacími kanálmi, situácie so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi žiadame 
predložiť na odsúhlasenie. 
Po ukončem' stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s 
odvodňovacími kanálmi. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 
 
SLOVENSKÁ SPRÁAVA CIEST Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32,974 23 Banská 
Bystrica 
SSC/1790/2021/6271 /5269  z 23.02.2021 Vybavuje Ing. Kochanik  048/4343211 vladimir.kochanik@ssc.sk  
Vec: Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia -stanovisko 
Na adresu našej organizácie bola dáa 17.2.2021 doručená žiadosť o stanovisko k plánovanej stavbe .Rozšírenie 
optickej siete mesta Tomala a okolia“. Prílohou žiadosti bola spracovaná projektová dokumentácia. 
Nové optické vedenie riešené v PD je rozdelené na 4 vetvy: 
1. vetva bude vedená v meste Tornaľa 
2. vetva rieši nové optické vedenie v kat. území Gemerská Panica, k. ú. Čoltovo, k. ú. Bretka 
3. vetva rieši nové optické vedenie v kat území Levkuška, k.ú. Rašice 
4. vetva rieši nové optické vedenie v kat území Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves. k.ú. Polina, k. ú. 
Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové. 
Navrhovaná trasa v 1. vetve vedie aj v súbehu s cestu 1/67, ktorú križuje 2x, vedie aj v súbehu s cestu 1/16, ktorú 
križuje 4x.,V 2.vetve dochádza k spoločnému križovaniu cesty i/16 a železničnej trate. 
Optická trasa riešená vetvou 3. a vetvou 4. sa ciest I. triedy nedotýka. 
Ako správca ciest I. triedy č. 1/16 a 1/67 s plánovanou stavbou súhlasíme za nasledovných podmienok; 
1/. Križovanie ciest 1/16 a 1/67 sa zrealizuje riadeným pretláčaním chráničiek s uložením min. 1,20 m pod 
niveletou vozovky a min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy. Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo 
pozemok týchto ciest, t.j. min. 0,60 m za hranou cestnej priekopy, resp. za chodníkom pre peších alebo v 
chodníku vo vzdialenosti min. 0,50 m od obrubníka. 
2/. Vedenie trasy v súbehu s cestami I. triedy musí byf vedené mimo pozemok týchto ciest a nesmie zasahovať 
do telesa cesty 1/16 a 1/67. 
3/. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k zásahu do priečneho profitu cesty 1/16 a 1/67, k znečisťovaniu ich 
povrchu a narušeniu existujúceho odvodňovacieho systému. 



4/. Verejná premávka na cestách I. triedy bude vedená v oboch jazdných pruhoch bez obmedzenia. 
5/. Dopravné značenie dočasného charakteru bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu 
1/16 a 1/67 bude osadené na základe určenia príslušným cestným správnym orgánom. 
6/. Práce v dotyku s cestami I. triedy nesmú byť vykonávané v čase zimnej údržby ciest, t.j. od 15.11. do 15.4. 
príslušného roka.  
7/. Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na cestách I. triedy, z dôvodu zásahu do 
cestného telesa (pretláčaním chráničiek) v trvaní 36 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutých úsekov. 
8/. Stavebník výzve pracovníka našej organizácie Mgr. Mariana Strihaná č.tei.:0903406225 na kontrolu hĺbky 
uloženia chráničiek pred ich zasypaním a k prevzatiu ukončených prác súvisiacich s dotknutými cestami I. 
triedy. 
9/. Vlastník optického kábla si nebude voči správcovi ciest I. triedy uplatńovať obmedzenia, ktoré by bránili 
výkonu údržby, resp. opravy týchto ciest. 
Stavebník v zmysle § 66 zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách podá návrh na vykonanie záznamu 
o zriadení vecného bremena do katastra nehnutelnosti na pozemkoch vo vlastníctve SR a správe SSC. 
V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
križovanie ciest t. triedy podlieha samostatnému rozhodnutiu na zvláštne užívanie, o ktoiá Je potrebné požiadať 
príslušný cestný správny orgán, ktorým Je pre cesty I. triedy Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácii. 
Správca ciest I. triedy dáva súhlasné stanovilo k zvláštnemu užívaniu týchto ciest a k určeniu dopravného 
značenia. 
Dovoľujeme si pripomenúť, že v predmetných lokalitóch sú plánované aj zámery iných investorov, preto Je 
potrebné tieto stavby koordinovať a zosúladiť. 
 
SLOVENSKA SPRAVA CIEST Investičná výstavba a správa ciest, Košice 
SSC/8721/2021/6371 /38342  z 11.11.2021  
Meno; Ing. Andrea Seligová meno;  
Vec; Rozšírenie optickej siete mesta Tornafa a okolia 
• čiastkové stanovisko -  
Na základe žiadosti f. Tornalanet s.r.o. a predloženej dokumentácie uvedenej stavby Vám z pohľadu 
majetkového správcu ciest I. triedy v Košickom a Prešovskom kraji dávame naše stanovisko; 
Navrhovaná trasa zemného optického kábla sa dotýka našich záujmov v miestach vedenia trasy v dotyku 
(križovanie, súbeh) s cestou 1/16 Gemerská Panica - čoltovo mimo zastavaného územia obce Gemerská Panica, 
okres Rožňava. Podľa predloženej PD je trasa optického kábla vedená po pravej strane cesty 1/16 v smere 
staničenia v dĺžke cca 180 m, po ľavej strane cesty 1/16 je vedená až za železničnou traťou umiestnenou v 
súbehu s cestou 1/16. Trasa optického kábla 1x križuje cestu 1/16 mikrotunelovaním. Ostatné úseky ciest I. 
triedy 1/16 a 1/67 sú v majetkovej správe IVSC Banská Bystrica. 
K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky; 
1. Mimo zastavané územie požadujeme trasu optického kábla po pravej strane cesty 1/16 v smere 
staničenia v k. ú. Gemerská Panica, situovať za hranice ochranného pásma cesty 1/16 (50 m od osi vozovky). Ak 
nie je možné dodržať ochranné pásmo cesty 1/16 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., je potrebné požiadať 
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52 v Košiciach, o udelenie 
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/16. 
2. V prípade udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/16 žiadame zemnú optickú 
trasu umiestniť vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšie hrany telesa cesty 1/16 a jej umiestnenie v situácii 
zakótovať. S navrhovaným umiestnením optického kábla mimo cestného pozemku cesty 1/16, na parcele CKN č. 
1987 k.ú. Gemerská Panica, podľa predloženej PD, súhlasíme. 
3. V prípade investičných zámerov správcu cesty 1/16 sa investor zaväzuje bezodkladne odstrániť časť 
stavby zasahujúcej do ochranného pásma cesty 1/16 na vlastné náklady. 
4. S križovaním trasy optického kábla pod cestou 1/16 (1x) realizovaným technológiou mikrotunelovania 
kolmo na os cesty 1/16, s uložením kábla do chráníčky v hĺbke 3,5 m od konštrukcie vozovky cesty 1/16 po 
hornú hranu chráničky a s umiestnením štartovacej jamy, podľa výkresu č. A-16 „Križovanie železničnej trate a 
cesty 1/16 mikrotunelovaním“, súhlasíme. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali 
min. 0,25 m steny montážnych jám. 
5. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/16. Zemné práce musia 
byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na 
vozovke cesty 1/16 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. 
6. Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/16 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.  
Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste 1/16, Je potrebné pracovisko 
označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným Dl PZ. 
V súlade s § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné požiadať príslušný 
cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie 1/16. 
Všetky zásahy do telesa cesty 1/16 v k.ú. Gemerská Panica v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby 
požadujeme vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku v 



Rožňave (Ing. Demko 0902 892 037). Súčasne žiadame uvedenému zástupcovi našej organizácie oznámiť 
začatie prác dotýkajúcich sa cesty 1/16 min. 3 prac. dni vopred. 
S vydaním územného rozhodnutia stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornafa a okolia“ a s udelením 
výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty 1/16 k.ú. Gemerská Panica súhlasíme za predpokladu 
rešpektovania našich pripomienok. 
 
Banskobystrická regionálna sprava ciest , u Majerská cesta 94 974 96 Banská Bystrica TPÚ 
Z 26.02.2021 BBRSC/00766/2021-RS,  BBRSC/00951/2021 
Vec: „ Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia 
- vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie. 
Dňa 17.02.2021 bola na Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC, a. s.) 
doručená PD so žiadosťou o vyjadrenie pre územné rozhodnutie k stavbe : „ Rozšírenie optickej siete mesta 
Tornaľa a okolia PD vypracoval Bystrica SK, s. r. o.. Závoz 206/10, 974 01 Riečka, zodpovedný projektant Mgr. 
Miroslav Oláh, autorizovaný stavebný inžinier č. 3507 * A2, komplexné architektonické a inžinierske služby, v 
01/2021. Investorom stavby bude Tornalanet, s. r. o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa. Účelom a cieľom stavby je 
vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb v meste Tornaľa a jeho okolia. 
Optická sieť bude využívaná pre vysoko- rýchlostný internet, slúžiaca na komplexné zabezpečenie 
komunikačných potrieb občanov ; pripojenie k internetu. Užívateľom siete budú občania mesta Tornaľa a 
okolitých obcí Gemerská Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, 
Skerešovo, Chvalová a Višňové. 
Nové optické vedenie je rozdelené na 4 vetvy : 
1 Vetva - vedená v meste Tornaľa. 
2 Vetva - nové optické vedenie v k. ú. Gemerská Panica, K. ú. Čoltovo, k. ú. Bretka. 
3 Vetva - nové optické vedenie v k. ú. Levkuška, k. ú. Rašice. 
4 Vetva - nové optické vedenie v k. ú. Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gemerská Ves, k. ú. Polina, k. ú. 
Skerešovo, k. ú. Chvalová, k. ú. Višňové. 
1 Vetva. 
Vetva bude vedená po príslušných uliciach mesta a bude rozšírením jestvujúceho optického vedenia. Nová trasa 
vedenia bude napojená na jestvujúce optické vedenie Figa - Behynce - Gem. Ves - Starňa v celkovej pôdorysnej 
dĺžke 20.182m. Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať cesty I. triedy a miestne komunikácie. 
2 Vetva. 
Vetva bude riešená v k. ú. Gemerská Panica, k. ú. Čoltovo a k. ú. Bretka, bude napojená na jestvujúce optické 
vedenie v celkovej pôdorysnej dĺžke 3.245m. Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu vedená v súbehu s 
cestou I. triedy, ktorú bude aj križovať a bude križovať aj cestu III/2822, avšak už v okrese Rožňava. 
BBRSC (Banskobystrická regionálna správa ciest), a.s. 
Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
Okr. súd BB, Obeh. reg., oddiei: Sa, Vložka čísIo:909/S  
3 Vetva. 
Vetva bude riešená v k. ú. Levkuška a k. ú. Rašice, bude napojená na jestvujúce optické vedenie v celkovej 
pôdorysnej dĺžke 3.457m. Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu vedená v súbehu s cestou III/2831, v 
km 2,740-4,030, ktorú bude Ix aj križovať, v km 0,310, v pozemku pare. č. C-KN 1079, LV č. 402, vo 
vlastníctve BBSK. 
4 Vetva. 
Vetva bude riešená v k. ú. Držkovce, k. ú. Leváre, k. ú. Gem. Ves, k. ú. Polina, k. ú. Skerešovo, k. ú. Chvalová a 
k. ú. Višňové v celkovej dĺžke 14.270m. Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu vedená v súbehu s 
cestou III/2832, v km 2,200-3,000 a v súbehu s cestou III/2834, v km 0,000-1,190, 2x bude križovať cestu 
III/2835, v km 1,245 a 2,347, v pozemku pare. č. C-KN 1407, LV č. 376, vo vlastníctve BBSK, Ix bude križovať 
cestu III/2835, v km 7,050, v pozemku pare. č. C-KN 487/6, LV č. 171, vo vlastníctve obce Držkovce, a taktiež 
bude Ix križovať cestu III/2832, v km 4,865, v pozemku pare. č. C-KN 2461, LV č. 621, vo vlastníctve BBSK, a 
ešte Ix cestu III/2832, v km 8,140, v pozemku pare. č. C-KN 1393, LV č. 526, vo vlastníctve BBSK. 
BBRSC, a. s., ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja 
(ďalej len BBSK) súhlasí s umiestnením stavby: „ Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia ”, pod a 
pozdĺž cesty III/2831 Levkuška - Rašice, III/2832 Gemerská Ves - Rybník, III/2834 Višňové spojka, III/2835 
Gemerská Ves - Držkovce, vo vyššie uvedenom staničení a pozemkoch, za predpokladu dodržania nasledovných 
podmienok : 
V mieste, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzí voľnou šírkou cesty a hranicou cestného 
pozemku žiadame rešpektovať nasledovné: 
Vykop. 
- vykopanú zeminu z ryhy je potrebné pri realizovaní optickej siete odviezť na skládku, nesmie byť 
použitá na spätný zásyp. 
Zásyp a úprava podložia. 
- krytie optického kábla musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky, 



- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy optickej siete zasýpat' štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 
cm vrstvách s postupným zhutňovaním, 
- posledná ochranná vrstva musí byť zhutněná min. na E<jef2 = 60 Mpa. 
Križovanie ciest žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím 
optického kábla do chráníčky, presahujúcej o min. 1,00 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania 
označiť označníkom po oboch stranách ciest, vo vzdialenosti min. 0,50 m od vonkajšieho okraja cestného 
pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.). 
V miestach, kde kábel optickej siete budú uložený technológiou pretláčania, žiadame rešpektovať 
nasledovné: 
Vykop. 
- bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku, 
- kábel optickej siete musí byť umiestnený v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s 
hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, 
bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí. 
Zásyp a úprava podložia. 
- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác odviezť na skládku, 
- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy optického kábla zasýpat' štrkodrvou frakcie 0-63 mm, po 20 
cm vrstvách s postupným zhutňovaním, 
- posledná vrstva musí byť zhutněná min. na Edef2 = 60 Mpa. 
Upozorňujeme, že v trase navrhovanej zemnej optickej siete sa nachádza kamenný priepust pod cestou III/2831. 
Nie je povolené uloženie cudzích zariadení na most a cestné priepusty nachádzajúce sa na regionálnych cestách 
II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je BBSK. Križovanie vodného toku žiadame realizovať technológiou 
pretláčania pod dnom koryta toku alebo uložením na samostatný mostík. 
V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty alebo v cestnom 
pozemku, nebude si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody. 
Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov. 
Banskobystrický samosprávny kraj. 
Požiadavky na kvalitu prác: 
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 
15.11. - 30.03. bežného kalendárneho roka). 
Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. 
Všeobecné požiadavky: 
1. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné 
značenie schválené ORPZ SR - ODI v Revúcej a určené Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na 
vlastné náklady. 
2. Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. 
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne 
užívanie predmetných ciest, ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme. 
3. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie 
zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prieťahov vykoná 
očistenie PK na vlastné náklady. 
4. V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené 
odtokové pomery z PK. 
5. Zrealizované práce a dotknuté úseky ciest je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od 
ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s.. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa 
považujú za neukončené. 
6. Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert 
Nagy t. č.: 0908 962 387. 
7. Na zrealizované stavebné úpravy ciest sa určuje záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného 
prevzatia vykonaných prác. 
8. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi ciest, ako aj tretím osobám v dôsledku 
realizácie stavebných prác. 
9. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
10. BBRSC, a. s., ako správca dotknutých pozemných komunikácií, s ohľadom na ochranu predmetných 
ciest, má právo podmienky k realizácii stavby kedykolVek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný 
záujem. 

     

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu 

Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen  

46787/ 2021/ÚVHR/123667 z 04.11.2021 



Územné konanie stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ -záväzné stanovisko 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Zvolen (ďalej len „MDV SR“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. f) ^ ^ písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania Tomalanet s.r.o.. Poštová 7, 982 

01 Tornaľa, IČO 44 521 201, k územnému konaniu stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a 

okolia“ navrhovanej v katastrálnych územiach Tomaľa, Gemerská Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, 

Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové, v okresoch Revúca a 

Rožňava, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto 

záväzné stanovisko 

Súhlasí sa s návrhom účastníka konania Tomalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO 44 521 201, k 

územnému konaniu stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ navrhovanej v katastrálnych 

územiach Tomaľa, Gemerská Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská 

Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové, v okresoch Revúca a Rožňava. 

Odôvodnenie 

MDV SR bolo domčené dňa 15.10.2021 podanie, ktorým účastník konania požiadal o vydanie záväzného 

stanoviska k návrhu v uvedenej veci. 

Na základe predloženej dokumentácie a po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené 

tieto skutočnosti: 

Účelom posudzovanej stavby je vybudovanie nového zemného optického vedenia v meste Tomaľa a 

nového zemného vedenia v okolitých uliciach s napojením na jestvujúce vedenia. Optická sieť bude 

využívaná pre vysokorýchlostný internet, slúžiaca na komplexné zabezpečenie komunikačných potrieb 

občanov. Celková dižka podzemného vedenia optickej siete je 41 154,0 m. 
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Nové optické vedenia sú rozdelené na štyri vetvy: 

1.vetva bude vedená v meste Tomaľa, rozdelená je na 106 trás a skutočná dĺžka podzemného vedenia Je 

20 182,0 m 

2.vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka. Rozdelená je na 5 trás a 

skutočná dĺžka podzemného vedenia je 3 245,0 m 

3.vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Levkuška a Rašice. Rozdelená je na 2 trasy a skutočná dĺžka 

podzemného vedenia je 3 457,0 m 

4.vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová 

a Višňové. Rozdelená je na 8 trás a skutočná dĺžka podzemného vedenia je 14 270,0 m. 

Projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti k.ú. Tornaľa, t.j. prepojenie z HDPE rúr a následné 

zafúknutie optického kábla. Káble v ochranných PVC rúrach budú uložené do pieskového lôžka vo výkope 

rozmerov 350 x 850 mm vo voľnom teréne v intraviláne, min. 900 mm pod úrovňou miestnej komunikácie 

a v dostatočnej vzdialenosti min. 400 mm od plynovodu. Hĺbka uloženia ochranných tmbiek vo voľnom 

teréne v intraviláne je min. v hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch je min. hĺbka uloženia 400 mm. V 

extraviláne je hĺbka uloženia vo voľnom teréne min. 1200 mm. Optický kábel bude vedený v extraviláne 

min. 2,0 m od krajnice vozovky. Kábel bude v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou šírky 220 mm 

oranžovej farby. Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať cesty I. triedy, cesty III. triedy 

a miestne komunikácie. Križovanie štátnych ciest bude vykonané technológiou riadeného 

mrkrotunelovania použitím chráničky 0 110 mm, do ktorej sa zatiahne 1 ks HDPE rúr 40/32, kde sa 

následne zaíúkne optický kábel. Križovanie mikrotunelovaním sa vykoná v hĺbke min. 1500 mm pod 

úrovňou nivelety cestného telesa. V prípade prekopania asfaltových a betónových komunikácií sa na 

ochranu kábla použijú PE chráničky 0 110/7,1 mm, ktoré sa uložia na betónový základ a obetónujú sa. 

Hĺbka ryhy bude 1200 mm. Trasa optického kábla bude vo svojom priebehu križovať vodné toky. 

Križovanie bude riešené mikrotunelovaním zo štartovacej jamy v zeleni, popod potok v hĺbke min. 150 

cm pod dnom koryta potoka použitím chráničky 0 110 mm, do ktorej sa zatiahne 1 ks HDPE rúr 40/32, 

kde sa následne zafukne optický kábel. 

Žiadosť pre účely územného konania predmetnej líniovej telekomunikačnej stavby bola v zmysle § 13 

ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. doplnená kópiou dohody o plnomocenstve, sprievodnou a súhrnnou 

technickou správou „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ a situáciami trasy optickej siete. 



Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za úkon správneho 

orgánu bol zaplatený správny poplatok vo výške 50 eur. 

Záver: 

MDV SR ako príslušný orgán verejného zdravotníctva skonštatoval, že stavba podľa predloženého návrhu 

nebude ohrozovať verejné zdravie. 
 

   MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nám. Slobody č. 6,    

    P.O.Box     100, 810 05 Bratislava Č.37020/2021/SŽDD/88842 z 27.07.2021 
Záväzné stanovisko 
Stavebník, Tomalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, v zastúpení Mágyelom Barnabášom, bytom 
/SŽDD/88842 Kalajová č. 8, 986 01 Fiľakovo, doručený listom zo dňa 15.07.2021, požiadal Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o vydanie záväzného stanoviska - súhlasu s 
umiestnením stavby v ochrannom pásme (železničnej) dráhy (OPD) a obvode dráhy (OD). 
Stavba „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ - k. ú. Tornaľa, Gem. Panica, Čoltovo, Bretka, 
Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové rieši podzemné vedenie 
optickej trasy, prepojenie z HDPE rúr a následne zafúknutie optického kábla. Stavba zasahuje do ochranného 
pásma dráhy žel. trate Plešivec - Zvolen (TÚ Lenartovce-Plešivec) súbehom v žkm 19,900-20,950 v najmenšom 
priblížení min. 12m od osi traťovej koľaje s križovaním žel. trate v žkm 20,210 (mikrotunelovaním) IxHDPE 
rúra 40x3,5 v PE chráničke dll0/7,lmm, 4,5m pod n.k., čakacia jama vo vzdialenosti min. 13,2m od osi koľajovej 
trate) stavba svojou polohou zasahuje do pozemku pare. C-KN č. 1336/1 k.ú. Gemerská Panica v správe ŽSR. 
Podrobnosti umiestnenia a riešenia stavby určuje projektová dokumentácia, vypracovaná Mgr. Miroslavom 
Oláhom, Bystrica SK s.r.o.. Závoz 206/10,974 01 Riečka, ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. 
MDV SR ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o dráhach) v územnom a stavebnom konaní pre stavby v 
ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a zároveň ako 
špeciálny stavebný úrad podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach pre stavby v obvode dráhy, ktoré 
neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe a § 140a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej len stavebný zákon) v súlade s § 140b 
stavebného zákona vydáva 
súhlas 
so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a obvode dráhy (OD) 
pre stavbu: „Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. 
F2 BTS 1052KO - Levoča“ - k. ú. Tornaľa a okolie stavebníkovi; Tomalanet s.r.o., Poštová 7,982 01 Tornaľa, v 
zastúpení; Mágyelom Barnabášom, bytom Kalajová č. 8, 986 01 Fiľakovo 
MDV SR súhlasí s umiestnením stavby v OPD a OD a zároveň pre vykonanie činností v OPD a OD a následné 
užívanie stavby určuje tieto podmienky: 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 j 810 05 Bratislava j Slovenská 
republika 
tel.: +421 55 699 8569 j e-mail: martina.dutkova@mmdop.sk | www.mindop.sk  
1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Mgr. Miroslavom 
Oláhom, Bystrica SK s.r.o., Závoz 206/10, 974 01 Riečka, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto 
záväzného stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV 
SR. 
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
5. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistiť, či sa v 
mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné 
zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z 
vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené. 
6. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v 
súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy pod č. 31099/2021/0230-3 zo dňa 
28.06.2021. 
7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej 
republiky (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území. 
8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 
9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala 
prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol 
vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 
10. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia 
a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



11. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. 
12. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania. 
Záväzné stanovisko je v zmysle § 140 ods. 1 stavebného zákona pre správny orgán v konaní podľa stavebného 
zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe, 
za predpokladu, že nedôjde k zmene jej priestorového usporiadania. 
 
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu Agentúra správy majetku Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava Č. ASMdpV-8-200/2021 z 29.04.2021 
Vec: „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolie“ - stanovisko 
K Vašej žiadosti o posúdenie pripravovanej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolie“ Vám ako 
organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 
zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame 
nasledovné stanovisko: 
Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a 
súhlasíme 
s realizáciou stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolie“. V danej lokalite sa nenachádzajú 
podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, 
vydáva sa na účely územného konania. 
 
Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta , 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
Č.04/2021 z 15.03.2021  
Vec; Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie „ Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a 
okolia", k.ú. Tornaľa, k.ú. Gem. Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú. Bretka, k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice, k.ú. Držkovce, k.ú. 
Leváre, k.ú. Gem. Ves, k.ú. Poliná, k.ú. Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové. - stavebník: Tomalanet s.r.o.. 
Poštová 7, Tornaľa 
So žiadosťou o vyjadrenie ste nám predložili projektovú dokumentáciu hore uvedenej stavby. 
Predložený projekt rieši nové zemné optické vedenie v meste Tornaľa vo vyznačených uliciach a nové zemné 
vedenia v okolitých obciach s napojením na jestvujúce vedenia. 
Optická sieť bude využívaná pre vysoko-rýchlostný internet, slúžiaca na komplexné zabezpečenie 
komunikačných potrieb občanov: pripojenie k internetu. Užívateľom siete budú občania mesta Tornaľa a obci 
Gemerská Panica, Čoltovo, Bretka. Levkuška, Rašice. Držkovce, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a 
Višňové. Prevádzkovateľom stavby bude stavebník Stavba Optická sieť bude členená na stavebné objekty SO; 
SO 01 Vlastný objekt 
Nové optické vedenie rozdelíme na 4 vetvy: 
1. Vetva bude vedená v meste Tornaľa 
2. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú.
 Bretka 
3. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú. Levkuška, k ú. Rašice 
4. Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves. 
k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové 
Stanovisko: 
V záujmových územiach hore uvedenej stavby Vetvy 1., Vetvy 3. a Vetvy 4. sa nachádzajú vodárenské 
zariadenia v našej prevádzke - potrubia verejného vodovodu, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do situácií v 
PD. Katastrálne územia Vetvy 2. nespadajú do našej prevádzky. 
K 1. Vetve Vám vodárenské zariadenia nevieme zakresliť preto Vám prikladáme situácie v ktorých sú 
vodárenské zariadenia orientačne zakreslené. V meste Tornaľa boli vybudované aj nové trasy verejnej 
kanalizácie, ktoré zatiaľ ešte nie sú v našej prevádzke a nie sú ani zakreslené v situácii. 
Všetky vodárenské zariadenia žiadame pred zahájením stavby i počas stavebných prác vytýčiť našimi 
pracovníkmi na základe Vami vystavenej objednávky. Kontaktná osoba: majster vodovodov - Attila Bódi č.t. 
0905663855 a vedúci kanalizácií a ČOV - Ing. Ivan Hazucha č.t. 0905663848. 
Výkopové práce požadujeme prevádzať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní vo vzdialenosti 1,5m 
od potrubia na obidve strany prevádzať výkopové práce ručne. Výkopovú zeminu žiadame umiestňovať mimo 
vodárenských zariadení(napr.mimo hydrantových.šupátkových poklopov) 
Križovanie a osovú vzdialenosť, týchto zariadení požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6005. Pri súbehu potrubí 
žiadame dodržať ochranné pásmo vodárenských zariadení vymedzené Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, t.z. 1,5m (do priemeru 500mm vrátane) a 2,5m (nad priemer 500mm) od 
okrajov potrubia obojstranne, kde nie je možná realizácia žiadnej stavby ani výsadba trvalých porastov. 
Všetky dotknuté vodárenské zariadenia žiadame umiestniť do nivelety terénu. 
Podľa predloženej PD so zámerom hore uvedenej stavby súhlasíme. 
 



Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina  
Č. 202110-UR-0026-1 z 12.11.2021 
Vec: Vyjadrenie k žiadosti o územné konanie Špecifikácia požiadavky: 
Žiadateľ: 
Adresa záujmovej lokality: Katastrálne územie: Parcelné číslo: 1 
Číslo žiadosti, pre ktoré je toto vyjadrenie vydané: Č. 202110-UR-0026-1 
Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďal^ len „SSD“) predkladá nasledovné 
vyjadrenie k žiadostí o vyjadrenie k územnému konaniu: 
1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: 
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú 
trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkre.se ako prílohu tohto vyjadrenia. 
Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. 
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 
červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, 
zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať ^ podzemné vedenia tretích osôb i 
2. Všeobecné podmienky: 
2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely 
stavebného povolenia ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby. 
2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasv podzemných vedení potrebné fyzicky ju 
vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej 
cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený 
pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. 
Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné 
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 
metrov, VN zemné kábtové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN 
vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN 
vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácií výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 
sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 
tretích osôb.  
v prípade 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. 
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom 
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení 
príslušných technických noriem) týtcajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického 
zhotovenia súbehov a križovaní. 
V prípade akéhokolVek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný 
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetiru SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z 
príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. 
vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene 
údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu 
zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 
 
Východoslovenská distribučná, a.s.. Mlynská 31, 042 91 Košice   
Č. 18923/2021 z 18.11.2021 
Váš list číslo/zo dňa: 450322/2021/01.11.2021 Jozef Molnár 
Naše číslo; 18923/2021/ Tomalanet s.r.o. 
Vybavuje: Ing. Daniel Drotár Poštová 7 
Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii 
Názov stavby: Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia Odberné miesto: 
Vážený žiadateľ. 
Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) nižšie uvedenej stavby: 
Identifikačné údaje: 
a) Názov stavby: Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia - 4. vetva 
b) Žiadateľ (investor): Tomalanet s.r.o, Poštová č. 7, Tornaľa 
c) Miesto stavby: k.ú. Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové 
Informácia 
Požiadali ste nás o vyjadrenie k umiestneniu stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia - 4. 
vetva“, k.ú. Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové. K Vašej žiadosti 
uvádzame. 



Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté katastrálne územia sa nachádzajú na území, ktoré spravuje 
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) je potrebné, sa s Vašou žiadosťou obrátiť na SSD. 
Jediné katastrálne územie, ktoré je riešené v projektovej dokumentácii (2. vetva) a je v správe 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. je katastrálne územie Čoltovo. 
 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej regulácie 
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, č. 9812301149/OER/2018-3526 z 31.07.2018 
Tomalanet s.r.o. Poštová 7 982 01 Tornaľa 
IČO: 44 521 201 
Vec 
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti 
Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o elektronických komunikáciách“) potvrdzujeme splnenie oznamovacej povinnosti o zámere začať 
poskytovať elektronické komunikačné služby; služby prístupu k sieti internet prostredníctvom 
pevných elektronických komunikačných sieti (sieť FTTH, FTTB) a bezdrôtových pevných elektronických 
komunikačných sietí (v pásme 2,4 GHz, 5 GHz, 24 GHz). 
Podľa § 13 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je Vaša spoločnosť oprávnená poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby za podmienok ustanovených zákonom o elektronických komunikáciách 
a Všeobecným povolením č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických 
komunikačných služieb (ďalej len „VP č. 1/2014“). 
Na účel platenia administratívnych úhrad podľa čl. IV. ods.1 bod 1 VP č.1/2014 Vám bol pridelený variabilný 
symbol č. 9812301149. 
V súlade s § 15 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách Vás informujeme, že: 
• ak na poskytovanie siete alebo služby je potrebné udeliť individuálne právo na používanie čísel alebo 
frekvencií, podnik požiada o udelenie týchto práv podľa § 31 alebo podľa § 32 zákona o elektronických 
komunikáciách (§ 13 ods. 1), 
• podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť 
povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť 
so sieťou žiadajúceho podniku na účely poskytovania verejných služieb (§ 27 ods. 1), 
• podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť na 
základe všeobecného povolenia v členskom štáte povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, 
na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku (§ 27 ods. 2),  
úrad pri určovaní podniku podľa § 50 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách nesmie vopred vylúčiť 
žiaden podnik pričom prihliada najmä na finančné, technické, odborné podmienky podniku a schopnosť podniku 
poskytovať univerzálnu službu nákladovo efektívnym spôsobom a v požadovanej kvalite (§ 50 ods. 5), 
podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a 
stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a 
údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, 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 (§ 66 ods.1). 
 

Slovensky pozemkový fond (ďalej len ,,SPF'‘) Regionálny odbor Rožňava 
Neobdržali sme stanovisko k oznámeniu 
            Stavebník na stavbou dotknutých pozemkoch vo vlastníctve SR SPF a NV zriadi do 12 mesiacov od 
realizácie stavby vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech 
SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán 
podľa skutočného zamerania umiestnenia stavby a znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorázovej 
náhrady  vecné bremeno,  
k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov. 
Po dokončení stavby budú dotknuté pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na 
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd tieto stavebník odstráni na svoje náklady, 
SPF si uplatňuie právo na primeranú jednorazovú náhradu nasledovne; 
podľa zákona č.351/2011 Z.z. nárok na jednorazovú náhradu sa uplatňuje 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, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na 
rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 
Pri vykonávaní prác na poľnohospodárskom pôdnom fonde je potrebné dodržiavat' ustanovenia zákona číslo 
220,'2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu znení noviel. 
Investor musí rešpektovať aj podmienky, ktoré budú dané užívateľmi dotknutých parciel.  
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Inšpektorát kúpeľov a žriediel Limbová 2, 837 52 Bratislava 



č. S23673-2021-IKŽ-2  zo dňa 10.11.2021 
Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia 
Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel bolo doručené oznámenie 
0 začatí územného konania stavby Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia líniová stavba v k. ú. 
Tomaľa, Gem. Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, 
Chvalová, Višňové. 
Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia rieši nové zemné optické vedenie v meste Tomaľa vo 
vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach, s napojením na jestvujúce vedenia. 
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 Vám k predmetnému konaniu predkladá nasledovné stanovisko: 
1 .Vetva bude riešená v meste Tomaľa vedená vo vyznačených uliciach a bude rozšírením jestvujúceho 
optického vedenia. Trasa od bodu 45b až po bod 47 v k. ú. Tomaľa prechádza územím ochranného pásma L 
stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tomali (vyhláška MZ SR č. 24/2010). Na ochranné pásmo L stupňa sa 
vzťahujú obmedzenia podľa bodu A. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 24/2010 Z. z. a § 50 ods. 17 písm. a) 
zákona č. 538/2005 Z. z, ktoré treba dodržiavať. Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel 
nemá k realizácií stavby pripomienky za dodržania nasledujúcich podmienok z hľadiska ochrany prírodných 
minerálnych zdrojov, ktoré je potrebné pri realizácii stavebných objektov dodržať: 
1) Pri vykonávaní zemných prác a iných terénnych úprav budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie 
prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov. 
2) Ak budú pri vykonávaní zemných prác podľa bodu 1 tohto stanoviska zistené žriedelné vývery alebo 
suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa 
podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a 
žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 
3) Pri realizácii stavebných objektov budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, 
aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd. 
4) Stavebné objekty budú prevádzkované s ohľadom na zabezpečenie ochrany kvalitatívnych a 
kvantitatívnych parametrov prírodných minerálnych zdrojov v Tomali. 
5) Likvidácia vzniknutého odpadu pri realizácii stavby bude zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi. 
6) Všetky práce budú vykonávané podľa predloženého stavebného projektu a pri zabezpečení stáleho 
odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a 
žriediel Ministerstva zdravotníctva SR. 
Pozemné vedenie v meste Tomaľa - 1. vetva v trase od bodu 1. po bod 45b v k. ú. Tomaľa prechádza územím 
ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tomali (vyhláška MZ SR č. 24/2010). 
Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel na základe ustanovení § 40 zákona č. 538/2005 Z. 
z. (ďalej len „zákon“) nie ie v predmetnej veci dotknutým orgánom. 
Dovoľujeme si Váš však upozorniť, že na územie ochranného pásma II. stupňa sa vzťahujú obmedzenia podľa 
prílohy č. 5 bod B. vyhlášky MZ SR č. 24/2010 Z. z. Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 28 
ods. 3 zákona je potrebné stavebné objekty realizovať s ohľadom na zabezpečenie ochrany kvalitatívnych a 
kvantitatívnych parametrov prírodných minerálnych zdrojov v Tomali. Ďalej Vám dávame do pozornosti 
oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. v prípade zistenia výskytu podzemnej vody s 
prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov. 
Trasa 2.vetvy, 3.vetvy a 4.vetvy pozemného vedenia je riešená mimo území chránených podľa zákona č. 
538/2005 Z. z.. Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel nie ie v predmetnej veci 
dotknutým orgánom. 
Zároveň sa ospravedlňujeme za neúčasť na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 3.12.2021 
z dôvodu neodkladných pracovných povinností. 
S pozdravom doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. riaditeľka  
 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26 č. 
PS/2021/014636 z 12.11.2021  

Stanovisko k umiestneniu telekomunikačnej stavbv 

Listom č. j. 16233/2021-GVa zo dňa 2.11.2021 ste nám oznámili začatie územného konania o 

umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ v 

katastrálnom území Tornaľa, Gemerská Panica, Čoitovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, 

Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové. 

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám 

oznamujeme, že cez k. ú. obcí Tornaľa, Gemerská Panica a Čoitovo prechádza naše nadzemné elektrické 

vedenia ZVN V427 Rimavská Sobota - Moldava. 

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí; 



§ 43 Ochranné pásma: 

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je 

priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie 

spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí, 

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením 

je zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky.  

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

f) vykonávať činnosti ohrozujúce eiektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m 

od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 

nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

(6) Vlastnik nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia pristúp a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho 

nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedenim a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so 

širkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa 

vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na 

vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 

(11) V blizkosti ochranného pásma elektrických zariadeni uvedených v odsekoch 2, 

4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým 

zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, 

prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené 

podmienky. 

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom 

pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. 

K umiestneniu stavby v záujmovom území 

nemáme pripomienky, 

ale pri vyvolaných činnostiach v ochrannom pásme 400kV vedenia a pod vedením žiadame dodržať 

ustanovenia Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

nasledovné podmienky: 

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené 

uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej 

hrany základu stožiarov vedenia, 

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia, 

- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných 

STN, 

- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. 

musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia 

podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.  

počas prác musia byt’ dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia 

osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byt’ 

dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na 

zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od 

elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie ZVN vypnúť a 

uzemniť, práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 



Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 

33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, 

žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na 

SEPS, a.s.. Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek Lukáč - tel. č. 02-5069-5701, mob. 

č. 905 368 582, ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby 

budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo 

vzťahu k vedeniam 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digitálnej 

forme na CD,DVD nosičoch a revíznu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do 

ochranného pásma vedenia 400kV. 

 
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHOA ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI 
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ č. KRHZ-BB-2021/000029-002 z 24.02.2021 
- s t a n o v i s k o na účely územného konania 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa §27 písm. a) zákona 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 rozhodnutie „Rozšírenie optickej siete 
mesta Tornaľa a okolia“ umiestnená v katítstrálnom území Tornaľa, Gcmerská Panica, Čoltovo, Bretka, 
Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves. Polina. Skerešovo, Chvalová. Višňové, investora 
Tomalanet s, r. o., Poštová č. 7, Tornaľa v zastúpení Mágyel Bamabá.š, Kalajová 8. Fiľakovo a s predloženou 
projektovou dokumentáciou stavby .súhlas í 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 zneni neskorších 
predpisov. 

 
Obvodný banský úrad v Košiciach I Timonova 23 I 040 01 Košice I Slovenská republika 
Naše číslo 730-3306/2021 z 24.11.2021 
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania verejnou vyhláškou pre líniovú stavbu 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“ v katastrálnom území Tomaľa, Gemerská Panica, Coltovo, 
Bretka, Levkuša, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové - stanovisko 
Na základe Vášho oznámenia č. 16233/2021-GVa z 02.11.2021 Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len 
„úrad“), Vám v predmetnej veci podáva toto 
stanovisko: 
V katastrálnom území Tomaľa sa nachádza časť určeného dobývacieho priestoru „Behynce“, ktorým sa 
zabezpečuje ochrana výhradného ložiska tehliarska surovina proti znemožneniu alebo sťaženiu dobývania a jeho 
využívanie. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 
Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava. 
V katastrálnom území Čoltovo sa nachádzajú určené dobývacie priestory „Čoltovo“ a „Coltovo I“, ktorými 
sa zabezpečuje ochrana výhradných ložísk vápenca proti znemožneniu alebo sťaženiu dobývania a ich 
využívanie. V súčasnosti ochranu výhradného ložiska „Coltovo“ zabezpečuje organizácia Carmeuse Slovakia, 
s.r.o., a ochranu výhradného ložiska „Čoltovo I“ zabezpečuje organizácia KAM-BET, spol. s.r.o. 
V katastrálnom území Gem. Panica, Bretka, Levkuša, Rašice, Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, 
Skerešovo, Chvalová a Višňové sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov (zákon č. 44/1988 Zb. o 
ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov). 
Líniová stavba sa nedotýka spomínaných dobývacích priestorov, z čoho vyplýva, že umiestnením a zriadením 
predmetnej stavby nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk). 
Tunajší úrad nemá žiadne pripomienkv k stavbe „Rozšírenie optickej siete mesta Tomaľa a okolia“. 
 
KRAJSKY PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE 
číslo konania; KPUKE-2022/2721-02/12496/DU 
vybavuje / kontakt; PhDr. Ďurišová / 055-2455 822 / podatelna.ke@pamiatky.gov.sk Košice, 16.02.2022 
Krajský pamiatkový úrad Košice (ďalej len „dotknutý orgán"), ktorý je podľa § 11 odseku 2 zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") 
vecne príslušným dotknutým orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným 
dotknutým orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk, na 
základe Vašej žiadosti o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie optickej siete 
mesta Tornaľa a okolie", k časti stavby na parcelách , v kat. území Gemerská Panica, Čoltovo a Bretka, 
podanej 28.01.2022, vydáva pre konanie stavebného úradu podľa § 30 odseku 4 pamiatkového zákona 
záväzné stanovisko, 



ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu určuje tieto 
podmienky; 
• Nemá námietky k umiestneniu stavby. 
• Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný 
postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho 
ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 
Záväzné stanovisko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca 
platnosť, ak v tejto lehote nebolo použité pre účel, pre ktorý je určené. 
 KRAJSKY PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA 
Naše číslo: KPUBB-2021/4369-2/21011/BRE Vybavuje/kontakt: Mgr. Brezňanová, PhD./048 2455 834 
Banská Bystrica, 19.03.2021 
Vec;Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové, 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" 
- záväzné stanovisko pre územné konanie 
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 
súhlasí 
so zámerom investora: Tornalanet, s. r. o.. Poštová č. 7, 982 01 Tornaľa realizovať líniovú stavbu „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tornaľa a okolia" na pozemkoch v k. ú. Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, 
Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové, okres Revúca, ktorá nebude zasahovať do pamiatkového 
územia. 
s nasledovnými podmienkami: 
1. na úseku trasy líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" situovanom v 
intraviláne mesta Tornaľa - na uliciach Dr. Töröka, Tulipánová, Odborárska, Mliekarenská, Puškinova, B. 
Nemcovej, Záhradnícka, Šafárikova, Hurbanova, Tomášikova, Kollárova a Bottova vykonať archeologický 
výskum 
2. na úseku trasy líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" situovanom v 
intraviláne mesta Tornaľa v miestnej časti Králik - na uliciach Pri Majeri, Pri Slanej a Tabaková vykonať 
archeologický výskum 
3. Ohlásiť termín začatia výkopových prác na úseku trasy líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta 
Tornaľa a okolia" situovanom v intraviláne mesta Tornaľa - na uliciach Mlynská, Krížna, Krátka, Bakulinyho, 
Hviezdoslavova a Úzka minimálne 5 dní v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky a umožniť 
KPÚ Banská Bystrica vykonať ich ohliadku za účelom overenia výskytu archeologických nálezov. 
4. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s 
KPÚ Banská Bystrica.  
Odôvodnenie: 
KPÚ Banská Bystrica dňa 17.02.2021 prijal žiadosť Barnabáša Mágyela, Kalajová 8, 986 01 Fiľakovo, 
splnomocnenca stavebníka, o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii líniovej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" na pozemkoch v k. ú. Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, 
Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové, Bretka Gemerská Panica a Čoltovo, okresy 
Revúca a Rožňava. Stavebníkom predmetnej stavby je spoločnosť Tornalanet, s. r. o.. Poštová č. 7, 982 01 
Tornaľa. Prílohy k žiadosti pozostávali z projektovej dokumentácie stavby a splnomocnenia stavebníka. 
Optická sieť kladená v extravilánoch uvedených obcí bude realizovaná pásovým pokladačom. Optické káble 
plánované v intraviláne mesta Tornaľa budú vzhľadom na zástavbu a tým neuplatniteľnosť pásového pokladača 
ukladané do zeme do ručne vykopaných rýh. 
Časť stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" je plánovaná v intraviláne mesta Tornaľa, v 
ktorom je archeologický potenciál výrazne zastúpený v jeho centrálnej a severnej časti, ako aj v miestnej časti 
Králik. V rokoch 2018-2019 bol vykonaný rozsiahly archeologický výskum v súvislosti s výstavbou líniovej 
stavby „Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" trasovanej v k. ú. Tornaľa, Starňa a Včelince, ktorý potvrdil 
na území Tornale vymedzenom areálom bývalých Odevných závodov a ulicou Hviezdoslavova rozsiahlu a hrubú 
sídliskovú vrstvu pilinskej kultúry z doby bronzovej s početnými archeologickými nálezmi. Zatiaľ nie je jasné, či 
ide o jednu rozsiahlu sídliskovú aglomeráciu alebo o dve sídliská. Na uliciach Dr. Töröka a Mliekarenská boli 
dokonca zistené a preskúmané žiarové hroby z doby bronzovej, ktoré prislúchali k rozsiahlemu pohrebisku 
pilinskej kultúry objavenom a čiastočne preskúmanom už v 60. rokoch 20. storočia. Sídliskové objekty z doby 
bronzovej boli počas archeologického výskumu na stavbe „Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV“ 
zachytené a preskúmané na uliciach Mliekarenská, Šafárikova a Kollárova a Bottova. 
Archeologickým výskumom v roku 2009 bolo v areáli bývalých odevných závodov zistené kostrové pohrebisko 
zo staršej doby bronzovej. Z tejto časti Tornale, známej aj ako Dobogó, ktorá predstavuje terasu nad inundačným 



územím rieky Slaná, sú známe aj keramické nálezy datované do 11.-12. storočia, na základe čoho tu možno 
predpokladať stredovekú osadu. 
Ako naznačuje II. vojenské mapovanie, Tornaľa bola ešte niekedy v polovici 19. storočia radovou dedinou so 
zástavbou sústredenou popri ceste z Králika do Starne, čiže popri dnešnej Mierovej ulici. 
V miestach, kde sa dnes nachádzajú ulice Hviezdoslavova, Tomášikova, Bottova a Bakulínyho sú na mape 
II. vojenského mapovania zaznamenané záhrady a polia. Priaznivý hospodársky vývoj a nárast počtu 
obyvateľstva viedol predstaviteľov Tornale v 2. polovici 19. storočia k zmene koncepcie zástavby obce, vznikli 
podmienky pre postupnú transformáciu Tornale na menšie mesto. Stým súviselo rozhodnutie vybudovať 
námestie, pričom tento zámer naznačuje už mapa III. vojenského mapovania. Radová zástavba popri dnešnej 
Mierovej ulici v miestach, kde dnes stojí budova Mestského úradu, je asanovaná a navyše pozemok budúceho 
námestia je už na mape III. vojenského mapovania vymedzený. Rozlohou veľkorysé Hlavné námestie v Tornali 
a okolo neho zástavba s typickými secesnými fasádami boli vybudované v nasledujúcom období, koncom 19. 
storočia a počas prvých dvoch desaťročí 20. storočia. Zavedeného vyplýva, že Hlavné námestie vTornali a 
priľahlé ulice boli vystavané v pôvodných záhradách a poliach, čiže ich výstavbe nepredchádzal stredoveký 
alebo novoveký stavebný vývoj. 
V Tornali tak máme doložený nie častý jav a to námestie a zástavbu z konca 19. a zo začiatku 20. storočia 
vybudovanú na kultúrnej vrstve sídliska pilinskej kultúry zdoby bronzovej. Túto skutočnosť doložili aj nielen 
výsledky vyššie spomenutého archeologického výskumu súvisiaceho s odkanalizováním Tornale, ale aj výsledky 
ďalších archeologických výskumov z posledných rokov. V roku 2009 boli kultúrne vrstvy z doby bronzovej 
zistené archeologickým výskumom počas stavby „Stomatologická ambulancia" (pare. č. KN-C 1265) na nároží 
Hlavného námestia a Sládkovičovej ulice. V roku 2012 pri stavbe „Regenerácia centrálnej zóny mesta Tornaľa" 
sa pri rekonštrukcii chodníkov na Hlavnom námestí a na uliciach Sládkovičova a Štúrova ukázalo, že pod 
stavebnou vrstvou novodobého asfaltu sa nachádza kultúrna vrstva s nálezmi pravekej (pilinskej) keramiky. 
Výsledky nedávno ukončeného archeologického výskumu v Tornali, v miestach budovanej autobusovej stanice 
doložili praveké osídlenie a osídlenie z vrcholného  
Stredoveku. Archeologickým výskumom súvisiacim s výstavbou polyfunkčného objektu na Hlavnom námestí 
(pare. č. KN-C 1173/2, 1173/3, 1173/5, 1173/6) boli doložené ďalšie 4 archeologické objekty pilinskej kultúry. 
Zaujímavým nálezom z tohto archeologického výskumu bola v úplnosti dochovaná dvojkónická veľká nádoba 
bola na pleciach zdobená 4 plastickými výčnelkami s dvojnásobnými koncentrickými žliabkami (z objektu 2). O 
miere archeologického potenciálu centrálnej časti Tornale svedčí skutočnosť, že len v rozsahu základov 
spomenutého polyfunkčného objektu na Hlavnom námestí bol archeologickým výskumom zachránený súbor 
vyše 300 ks črepov pravekej keramiky. 
Z intravilánu miestnej časti Králik (ulice Pri majeri. Tabaková, Pri Slanej) sú dávnejšie známe sídliskové jamy 
bukovohorskej kultúry a sídliskové objekty z keltsko-dáckeho horizontu (1. storočie pred Kr.). Zistené boli pri 
výstavbe rodinných domov. 
Archeologický výskum vykonaný právnickou osobou s osobitným oprávnením na vykonávanie archeologického 
výskumu bude úzko súčinný so zemnými prácami súvisiacimi s realizáciou predmetnej líniovej stavby na 
uliciach Dr. Töröka, Tulipánová, Odborárska, Mliekarenská, Puškinova, B. Nemcovej, Záhradnícka, Šafárikova, 
Hurbanova, Tomášikova, Kollárova, Bottova, Pri Majeri, Pri Slanej a Tabaková v intraviláne Tornale a jej 
miestnej časti Králik. Archeologickým výskumom budú zachránené archeologické nálezy, ako aj preskúmané a 
zdokumentované archeologické kontexty, ktorých narušenie predmetnou líniovou stavbou KPÚ Banská Bystrica 
predpokladá. 
V zmysle vecnej a miestnej príslušnosti KPÚ Banská Bystrica sa toto záväzné stanovisko vzťahuje len na časť 
stavby nachádzajúcej sa v k. ú. Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, 
Skerešovo, Chvalová, Višňové, okres Revúca. 
KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil zámer realizácie líniovej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" na pozemkoch v k. ú. Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, 
Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a 
záujmov chránených pamiatkovým zákonom a súhlasí tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného 
stanoviska. 
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca 
platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 
Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
KRAJSKY PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA 
Naše číslo; KPUBB-2021/4369-4/36565/BRE 
Vybavuje/kontakt; Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD./+42148 245 58 34 Banská Bystrica, 12.05.2021 
ROZHODNUTIE 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 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"), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto 



rozhodnutie 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") podľa § 35 ods. 7 
a v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona 
rozhodol 
o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum, záchranný archeologický výskum, podľa § 35 ods. 2 písm. c) a 
ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona zameraný na záchranu archeologických nálezov vo výkope líniovej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia", k. ú. Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, 
Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové (okres Revúca), konkrétne na jej úseku situovanom v 
intraviláne mesta Tornaľa, na uliciach Dr. Töröka, Tulipánová, Odborárska, Mliekarenská, Puškinova, B. 
Nemcovej, Záhradnícka, Šafárikova, Hurbanova, Tomášikova, Kollárova a Bottova, Pri Majeri, Pri Slanej a 
Tabaková, osobou s osobitnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie archeologických výskumov (ďalej len 
„oprávnená osoba") a 
na jeho vykonanie určuje nasledujúce podmienky: 
druh výskumu: archeologický záchranný 
miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na uliciach Dr. Töröka, Tulipánová, Odborárska, 
Mliekarenská, Puškinova, B. Nemcovej, Záhradnícka, Šafárikova, Hurbanova, Tomášikova, Kollárova 
a Bottova, Pri Majeri, Pri Slanej a Tabaková v intraviláne mesta Tornaľa a jej miestnej časti Králik (k. ú. 
Tornaľa) 
spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude vykonaný nasledovne: 
1. Sledovanie výkopových prác súvisiacich s realizáciou predmetnej líniovej stavby na vyššie uvedených 
uliciach v intraviláne Tornale a jej miestnej časti Králik. 
2. Počas vykonávaného terénneho výskumu je prípustné uplatniť moderné geodetické a fotogrametrické 
dokumentačné metódy. 
3. Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „pamiatkový úrad") 
odovzdať krajskému pamiatkovému úradu do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych 
dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie. 
4. Výskum podrobne dokumentovať v grafickej a fotografickej podobe.  
5. Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica. 
6. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská 
Bystrica. 
d) Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej 
nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnuteľných (napr. depot) a nehnuteľných nálezov (napr. 
zahĺbené archeologické objekty) ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská 
Bystrica. 
Odôvodnenie: 
KPÚ Banská Bystrica dňa 17.02.2021 prijal žiadosť Barnabáša Mágyela, Kalajová 8, 986 01 Fiľakovo, 
splnomocnenca stavebníka, o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii líniovej stavby 
„Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" na pozemkoch v k. ú. Tornaľa, Levkuška, Rašice, Držkovce, 
Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové, Bretka Gemerská Panica a Čoltovo, okresy 
Revúca a Rožňava. Stavebníkom predmetnej stavby je spoločnosť Tornalanet, s. r. o.. Poštová č. 7, 982 01 
Tornaľa. Prílohy k žiadosti pozostávali z projektovej dokumentácie stavby a splnomocnenia stavebníka. 
Optická sieť kladená v extravilánoch uvedených obcí bude realizovaná pásovým pokladačom. Optické káble 
plánované v intraviláne mesta Tornaľa budú vzhľadom na zástavbu a tým neuplatniteľnosť pásového pokladaca 
ukladané do zeme do ručne vykopaných rýh. 
KPÚ Banská Bystrica dňa 19.03.2021 vydal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko č. 
KPUBB-2021/4369-2/21011/BRE o projektovej dokumentácii „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a 
okolia", ktorým súhlas s realizáciou rovnomennej líniovej stavby podmienil realizáciou archeologického 
výskumu na časti jej trasy situovanej na uliciach Dr. Töröka, Tulipánová, Odborárska, Mliekarenská, Puškinova, 
B. Nemcovej, Záhradnícka, Šafárikova, Hurbanova, Tomášikova, Kollárova a Bottova, Pri Majeri, Pri Slanej a 
Tabaková v intraviláne mesta Tornaľa. Dňa 19.03.2021 KPÚ Banská Bystrica začal z vlastného podnetu konanie 
vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako opatrenie na 
záchranu archeologických nálezov na predmetnej líniovej stavby v úsekoch na vyššie uvedených uliciach v 
intraviláne mesta Tornaľa a o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu a o nakladaní s nálezmi. Počas 
lehoty pre uplatnenie pripomienok, 14 dní, odo dňa doručenia oznámenia o začatí uvedeného konania, neboli 
vznesené žiadne a KPÚ Banská Bystrica rozhodol o vykonaní záchranného archeologického výskumu na časti 
trasy líniovej stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia", konkrétne na uliciach Dr. Töröka, 
Tulipánová, Odborárska, Mliekarenská, Puškinova, B. Nemcovej, Záhradnícka, Šafárikova, Hurbanova, 
Tomášikova, Kollárova a Bottova, Pri Majeri, Pri Slanej a Tabaková v intraviláne mesta Tornaľa. 
Časť stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" je plánovaná v intraviláne mesta Tornaľa, v 
ktorom je archeologický potenciál výrazne zastúpený v jeho centrálnej a severnej časti, ako aj v miestnej časti 
Králik. V rokoch 2018-2019 bol vykonaný rozsiahly archeologický výskum v súvislosti s výstavbou líniovej 
stavby „Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" trasovanej v k. ú. Tornaľa, Starňa a Včelince, ktorý potvrdil 
na území Tornale vymedzenom areálom bývalých Odevných závodov a ulicou Hviezdoslavova rozsiahlu a hrubú 



sídliskovú vrstvu pilinskej kultúry zdoby bronzovej spočetnými archeologickými nálezmi. Zatiaľ nie je jasné, či 
ide o jednu rozsiahlu sídliskovú aglomeráciu alebo o dve sídliská. Na uliciach Dr. Töröka a Mliekarenská boli 
dokonca zistené a preskúmané žiarové hroby z doby bronzovej, ktoré prislúchali k rozsiahlemu pohrebisku 
pilinskej kultúry objavenom a čiastočne preskúmanom už v 60. rokoch 20. storočia. Sídliskové objekty z doby 
bronzovej boli počas archeologického výskumu na stavbe „Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" 
zachytené a preskúmané na uliciach Mliekarenská, Šafárikova a Kollárova a Bottova. 
Archeologickým výskumom v roku 2009 bolo v areáli bývalých odevných závodov zistené kostrové pohrebisko 
zo staršej doby bronzovej. Z tejto časti Tornale, známej aj ako Dobogó, ktorá predstavuje terasu nad inundačným 
územím rieky Slaná, sú známe aj keramické nálezy datované do 11.-12. storočia, na základe čoho tu možno 
predpokladať stredovekú osadu. 
Ako naznačuje II. vojenské mapovanie, Tornaľa bola ešte niekedy v polovici 19. storočia radovou dedinou so 
zástavbou sústredenou popri ceste z Králika do Starne, čiže popri dnešnej Mierovej ulici. V miestach, kde sa 
dnes nachádzajú ulice Hviezdoslavova, Tomášikova, Bottova a Bakulínyho sú na mape II. vojenského 
mapovania zaznamenané záhrady a polia. Priaznivý hospodársky vývoj a nárast počtu obyvateľstva viedol 
predstaviteľov Tornale v 2. polovici 19. storočia k zmene koncepcie zástavby obce, vznikli podmienky pre 
postupnú transformáciu Tornale na menšie mesto. Stým súviselo rozhodnutie vybudovať námestie, pričom tento 
zámer naznačuje už mapa III. vojenského mapovania. Radová zástavba popri dnešnej Mierovej ulici v miestach, 
kde dnes stojí budova Mestského úradu, je asanovaná a navyše pozemok budúceho námestia je už na mape III. 
vojenského mapovania vymedzený. Rozlohou veľkorysé Hlavné námestie vTornali a okolo neho zástavba s 
typickými secesnými fasádami boli vybudované v nasledujúcom období, koncom 19. storočia a počas prvých 
dvoch desaťročí 20. storočia. Z uvedeného vyplýva, že Hlavné námestie v Tornali a priľahlé ulice boli vystavané 
v pôvodných záhradách a poliach, čiže ich výstavbe nepredchádzal stredoveký alebo novoveký stavebný vývoj. 
V Tornali tak máme doložený nie častý jav a to námestie a zástavbu z konca 19. a zo začiatku 20. storočia 
vybudovanú na kultúrnej vrstve sídliska pilinskej kultúry z doby bronzovej. Túto skutočnosť doložili aj nielen 
výsledky vyššie spomenutého archeologického výskumu súvisiaceho s odkanalizováním Tornale, ale aj výsledky 
ďalších archeologických výskumov z posledných rokov. V roku 2009 boli kultúrne vrstvy z doby bronzovej 
zistené archeologickým výskumom počas stavby „Stomatologická ambulancia" (pare. č. KN-C1265) na nároží 
Hlavného námestia a Sládkovičovej ulice. V roku 2012 pri stavbe „Regenerácia centrálnej zóny mesta Tornaľa“ 
sa pri rekonštrukcii chodníkov na Hlavnom námestí a na uliciach Sládkovičova a Štúrova ukázalo, že pod 
stavebnou vrstvou novodobého asfaltu sa nachádza kultúrna vrstva s nálezmi pravekej (pilinskej) keramiky. 
Výsledky nedávno ukončeného archeologického výskumu vTornali, v miestach budovanej autobusovej stanice 
doložili praveké osídlenie a osídlenie z vrcholného stredoveku. Archeologickým výskumom súvisiacim s 
výstavbou polyfunkčného objektu na Hiavnom námestí (pare. č. KN-C 1173/2, 1173/3, 1173/5, 1173/6) boli 
doložené ďalšie 4 archeologické objekty pilinskej kultúry. Zaujímavým nálezom z tohto archeologického 
výskumu bola v úplnosti dochovaná dvojkónická veľká nádoba bola na pleciach zdobená 4 plastickými 
výčnelkami s dvojnásobnými koncentrickými žliabkami (z objektu 2). O miere archeologického potenciálu 
centrálnej časti Tornale svedčí skutočnosť, že len v rozsahu základov spomenutého polyfunkčného objektu na 
Hlavnom námestí bol archeologickým výskumom zachránený súbor vyše 300 ks črepov pravekej keramiky. 
Z intravilánu miestnej časti Králik (ulice Pri majeri. Tabaková, Pri Slanej) sú dávnejšie známe sídliskové jamy 
bukovohorskej kultúry a sídliskové objekty z keltsko-dáckeho horizontu (1. storočie pred Kr.). Zistené boli pri 
výstavbe rodinných domov. 
Z uvedeného vyplýva, že je dôvodný predpoklad, že počas realizácie výkopových prác v súvislosti s uložením 
optických káblov na uliciach Dr. Tôrôka, Tulipánová, Odborárska, Mliekarenská, Puškinova, B. Nemcovej, 
Záhradnícka, Šafárikova, Hurbanova, Tomášikova, Kollárova a Bottova, Pri Majeri, Pri Slanej a Tabaková v 
rámci stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" môžu byť narušené archeologické nálezy, 
objekty alebo kontexty súvisiace s pravekým a stredovekým osídlením intravilánu Tornale a jej miestnej časti 
Králik, v zmysle § 36 ods. 3 pamiatkového zákona. 
Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
KPÚ Banská Bystrica upozorňuje: 
- podľa § 36 ods. 4 archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená 
právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom 
alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a ods. 3 písm. a) a c) a má 
poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie archeologického 
výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže 
archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
Tel.:+421 48 24 55 111  
- podľa § 39 ods. 8 ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie podľa odseku 1 vykonať, nemôže z 
objektívnych dôvodov zabezpečiť na vykonanie výskumu osobu podľa § 35a ods. 1 alebo, určí túto osobu 
ministerstvo na návrh pamiatkového úradu 
- zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR vykonávať archeologický výskum je 
k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch. Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese 
vtfww.oamiatkv.sk. 



1. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník (stavebník) povinný: 
a) podľa § 38 ods. 3 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum 
b) pred začatím pamiatkového výskumu uzatvoriť s oprávnenou osobou podľa § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 
zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu. Do uzatváranej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu sa 
uvedú podmienky vykonávania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah 
a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu podľa § 
39 ods. 9 a 10 pamiatkového zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, vykonávajúcej pamiatkový zákon (ďalej len „vykonávacia vyhláška"), navrhovateľ 
súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu tohto rozhodnutia 
c) jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou odovzdať podľa § 39 ods. 
11 pamiatkového zákona bezodplatne KPÚ Banská Bystrica a Archeologickému ústavu 
' SAV. 
2. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná: 
a) nález historických stavebných konštrukcií (napr. torza architektúry) bezodkladne ohlásiť KPÚ Banská 
Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s predmetným nálezom a ďalšom postupe prác 
b) podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona ten, kto pamiatkový výskum vykonáva na základe zmluvy podľa 
§ 39 ods. 3, je povinný vykonať na ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu nálezu. Pamiatkový výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná 
ochrana nálezov alebo odstránenie nepriaznivých následkov pamiatkového výskumu 
c) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v 
súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 vykonávajúcej vyhlášky 
d) podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred začatie 
archeologického výskumu a bezodkladne ukončenie terénnej časti výskumu. 
KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 35 ods. 7 a v spojitosti s § 39 ods. 1 pamiatkového zákona, a vzhľadom na 
situovanie stavby rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 11 ods. 2 písm. a) pamiatkového 
zákona počas realizovania archeologického výskumu vykoná KPÚ Banská Bystrica. 
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná 
č. 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR 
EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, stanovisko č. 26384/2017/0420-2 zo dňa 01.12.2017 
Naše číslo 31099/2021/O230-3 z 28. 06. 2021  
Tornalanet s.r.o. Poštová 7 982 01 Tornaľa 
Vec 
Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia. 
SO 01.1 Križovanie železničnej trate, k. ú. Tornaľa, Gem. Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, 
Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové - súhrnné stanovisko 
Odbor expertízy GR ŽSR,(zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako 
dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
podľa zákona č.479/2005, na základe žiadosti stavebníka - investora; Tornalanet, s.r.o., Tornaľa (doručená na O 
230 GR ŽSR z OR Zvolen, listom č. j. 01041/2021-SŽTS/14 dňa 26.04.2021) vydáva súhrnné stanovisko k stavbe 
v ochrannom pásme dráhy (OPD) a obvode dráhy(OD) pre stavbu: „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a 
okolia, SO 01.1 Križovanie železničnej trate, k. úcTornaľa, Gem. Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, 
Držkovce, Leváre, Gem. Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová, Višňové. 
Predložená dokumentácia líniovej stavby rieši podzemné vedenie optickej trasy, prepojenie z HDPE rúr a následné 
zafúknutie optického kábla. Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy žel. trate Plešivec - Zvolen(TÚ 
Lenartovce-Plešivec) súbehom v žkm 19,900-20,950 v najmenšom priblížení min. 12m od osi traťovej koľaje s 
križovaním žel. trate v žkm 20,210(mikrotunelovaním , IxHDPE rúra 40x3,5 v PE chráničke dll0/7,lmm, 4,5m 
pod n.k., čakacia jama vo vzdialenosti min. 13,2m od osi koľaje) stavba svojou polohou zasahuje do pozemku 
pare. C-KN č. 1336/1. k. ú. Gemerská Panica v správe ŽSR. Riešenie stavby je uvedené v projektovej 
dokumentácii. 
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácií stavby v ochrannom 
pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok: 
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach 
stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri 
zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: 



- riešiť pri styku(súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení (zab.zar, 
DOK, TKK) v správe ŽSR - OR Zvolen, SOZT v správe ŽSR, OSM Zvolen (uloženie do chráničiek, rešpektovať 
ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voťné-prístupné), 
- križovanie (v žkm 20,210) zrealizovať na základe odsúhlaseného ťechnického riešenia v zmysle PD 
- realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný a schodný manipulačný priesťor 
- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamesťnancov (dohoda o bezpečnosti prác v 
podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so 
ŽSR-Oblastné riaditeľstvo Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR v zmysle predpisu 
ŽSR Z9 a Z2, 
(kontakt; Ing Backová, tel. č. 045/229 5003). 
- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv 
stavby na prevádzku dráhy. 
2. Stavebník preukáže „iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu(v zmysle vyjadrenia 
Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen č.j. 01983/2021/SM/SSZV-7 Ing. Martina Gelienová/945-
4918 23. 04. 2021 
3. Stavebník pred začatím prác objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u 
ŽSR - OR Zvolen, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v 
ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení. 
4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v 
obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Jesenské /ing. Zmitko, tel. č. 
047 229 5433, 0903 256 048) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe. 
Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná 
prevádzka. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala 
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu 
železničného telesa. 
Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR 
Následné terénne úpravy v OPD vykonať do stavu podľa PD. 
8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto 
uhradí v plnom rozsahu. 
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane kolízii pri 
prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou. 
10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od 
ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Jesenské. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. 
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Zvolen, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS 
TO Jesenské ku kolaudácii stavby. 
Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDV SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 
6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy, (súhlas na vykonávanie 
činnosti v OPD v rámci stavby). 
 
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
SPRÁVA MAJETKU ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava 1  
01983/2021/SM/SSZV-7 Ing. Martina Gelienová/945-4918 23. 04. 2021 
Vyjadrenie k stavbe "Rozšírenie optickej siete mesta TornaPa a okolia" 
ŽSR OSM Zvolen na základe žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby vydáva toto 
čiastkové stanovisko; 
s realizáciou predmetnej stavby podmienečne súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok: 
y záujmovom území sa nenachádzajú stavby ani IS v správe SMSÚ ŽB Zvolen. 
Pozemok dotknutý stavbou sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. 
Pozemok dotknutý stavbou je v správe ŽSR. 
p. č. pozemku k.ú.LV ŽSR      Druh pozemku Celková výmera pozemkuVýmera pozemku dotknutá stavbou 
C-KNč. 1336/1 Gemerská Panica 203 Zastavaná plocha a nádvorie 45783 m2 32 m2 
spolu  32 m2 
Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť /záväznosť je podmienená a 
nastáva: 
dňom preukázania (zo strany stavebníka) „iného práva k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. e) zákona č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon). Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného 
povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo ŽSR na odplatu za 
zriadenie zákíonného vecného bremena (alebo iného práva) v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektroniclíýcli 
komunilcáciách, resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho znehodnoteniu, ŽSR podmieňujú tento 
súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr pred začatím prevádzicy 
alebo kolaudácie stavby. 



Stavebnílí je povinný informovať vlastníka/správcu nehnuteľnosti o ulcončení stavby, bezprostredne po realizácii 
stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby, oboznámi vlastnílka/správcu 
pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena 
cestou príslušnej správy katastra.  
Toto čiastkévá vyjadrenie SM ŽSR nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých stavbou 
a je iba podkladom pre súborné stanovisko  O230 GR ŽSR.  Stanovisko stráca platnosť najneskor do 2 rokov odo 
dňa jeho vydania. 
 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
stanovisko č. CS SVP OZ BB 66/2021/16-39210 z 03.03.2021 
Vec: „Rozšírenie optickej siete mesta Tornala a okolia' - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné 
konanie 
Listom zo dňa 16.2.2021 ste sa obrátili na SVP, á.p. OZ Banská so žiadosťou o vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii pre územné konanie stavby .Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ ktorú pre investora 
stavby Tomalanet, s.r.o. Tornaľa v januári 2021 vypracoval Mgr. Miroslav Oláh (autorizovaný stavebný inžinier, 
č. 3507*A2). Predložená dokumentácia rieši rozšírenie Optickej siete investora v meste Tornaľa a v rámci 
okolitých obci s celkovou dižkou podzemných vedení cca 41 km za účelom poskytovania telekomunikačných 
služieb. Optické káble majú byť vo voľnom teiáne uložené v HOPE nirach v extraviláne v hĺbke 1,20 m a v hĺbke 
0,90 m v rámci intravilánu obcí. Projekčné je stavba delená na 4 vetvy; 1. vetva bude vedená v meste Tornaľa, 2. 
vetva rieši prepojenie v k.ú. Gemerská Panica, čoltovo a Bretka, 3. vetva v k.ú, Levkuška a Rašice a 4. vetva v 
k.ú. Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové. 
Po preštudovaní projektovej dokumentíicle pre územné konanie zaujima SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné 
stanovisko: 
Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko trasa optických káblov má križovať 
viaceré vodné toky, ktoré sú v správe nášho štátneho podniku: 
■“ výkres č. A-6 - k.ú. Gem^^ká Panica, KN-C č. 1336/1, vr.km cca 0,700 má byť križovaný bezmenný upravený 
pravostranný prftok rieky Slaná v úseku pod premostením železničnej trate a štátnej cesty 1/16 (v prqekte stavby 
križovanie tohto toku absentuje) vedľa križovania prístupovej <»sty do obce označeného ako A1 - A2 
výkres č. A-6 k.ú. Gemerská Panica. KN-C č. 1597, 1598 a 1599 (LV č. 1103, vlastník SVP, S p. B. Štiavnica), 
medzi bodmi la - 1b má byť v r.km cca 0,700 na severnom okraji obce Gemerská Panica križovaný drobný vodný 
tok Bretka (klentif 4-31-02-1573) 
výkres č. A-6 k.ú. Bretka KN-C č.1532/5, medzi bodmi 2a 2b má byf vr.km cca 25,900 križovaný 
vodohospodársky významný vodný tok Slaná {kSentif4-31-01,02,03-1), ktorý je v úseku pod premostením cesty 
111/2822 na pri obcí Bretka obojstranne ohrádzovaný 
výkres č. A-7 - k.ú. Levkuška, KN-C č. 1074, medzi bodmi 3a 3b má byť na severovýchodnom okraji 
obce Levkuška v r.km <xa 1,200 križovaný drobný vodný tok Levkuška {identit 4-31-02-1281) 
výkres č. A-8 - k.ú. Držkovce, KN-C č. 1251 (LV č. 965, vlastník SR, správca SVP. š.p. B. Štiavnica) 
medzi bodmi 5a - 5b má byť pod obcou Držkovce križovaný drobný vodný tok - bezmenný rav(»tranný 
prítok Východného Turca vo vzdialenosti cca 30 m nad jeho zaústením {identif 4-31-02-1309) 
výkres č. A-8 k.ú. Leváre. KN-C č. 1095, medzi bodmi 7a 7b má byf nad obcou Leváre križovaný 
drobný vodný tok Rakýš {identít4-31-02-1309) nad jeho zaústením do Východného Turca 
výkresy č. A-8 a A-9 - od spodného okraja obce Držkovce (KN-C č. 1258) až po križovanie cesty III/2835 
F1 F2 (pri parcele KN-C č. 1339 v k.ú. Strelnice) je trasa optického prepojenia vedená v ľavostrannom 
súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom Východný Turiec {identif4-31-02-1300} v úseku r.km 
cca 2,500 - 6,700 
výkres č. A-9 na parcele KN-C č. 1545 (k.ú Gemerská Ves, vlastník SR, správca SVP, S.p. B. Štiavnica) má byf 
vr.km cca 1,450 križovaný vodohospodársky významný vodný tok Východný Turiec {kíentif 4-31-02-1300) 
výkres č. A-10 - k.ú. Skerešovo, KN-C i. 2135 (LV č. 179, vlastník SR, správca SVP, S.p. B Štiavnica) medzi 
bodmi 11a 11b má byť pod areálom potnohospodárskeho podniku na okraji obce Skerešovo vr.km cca 0,150 
križovaný drobný vodný tok bezmenný pritok {identif 4-31-02-1395) Západného Turca 
výkres č. A-10 - k.ú. Skerešovo, KN-C č. 2323 (LV č. 179, vlastník SR, správca SVP, š.p. B. Štiavnica) medzi 
bodmi 12a 12b má byf pod premostením cesty 111/2832 na západnom okraji obce Skerešovo vr.km cca 15,900 
križovaný vodohospodársky významný vodný tok 2!ápadný Turiec {identif 4-31-02- 1270) 
výkres č. A-10 k.ú. Chvalová, parcela KN-C č. 1441 (LV č. 578, vlastník SR, správca SVP. š.p. B. Štiavnica) 
medzi bodmi 15a 15b má byť pod premostením cesty 111/2832 na spodnom okraji obce Chvalová v r.km cca 
0,150 križovaný drobný vodný tok Spanie {identif4-31-02-1401) výkres č. A-10 - k.ú. Chvalová, parcela KN-C č. 
1440 (LV č. 578, vlastník SR, správca SVP, š.p. B. Štiavnica) medzi bodmi 16a 16b má byť pod premostením 
cesty lit/2832 na spodnom okraji obce Chvalová má byť v r.km cca 17,650 križovaný vodohospodársky významný 
vodný tok Západný Turiec {identif4-31-02-1270) 
Zároveň by malí byť vedením križované \ňaceré odvodňovacie rigoly, ktoré slúžia na odvádzanie vôd z 
povrchového odtoku do recipientov, ktoré však nie sú v správe našej organizácie, resp. križované majú byť drobné 
vodné toky v správe HydromeHorécii, š.p. Bratislava. 



Križovanie vodných tokov je navrhované metódou mikrotunelovania z montážnych jám vzdialených 6,0 m od 
brehovej čiary toku, popod koryto v hĺbke min. 1,50 m pod dnom toku s použitím chráničky e 110 mm. do ktorej 
sa zatiahne 1 ks HDPE rúra 40/32 so zafuknutým optickým káblom, prič«n konce PE í^ráničky sa utesnia 
polyuretánovou penou. Vybudovaná trasa vedení má byf geodeticky zameraná a zapracovaná do definitívnej 
káblovej dokumentácie. 
S umiestnením a realizáciou stavby „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia" v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie Je z pohľadu záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť 
za splnenia a dodržania nasledovných podmienok: 
Križovania a súbeh káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 
^Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, pričom ich žiadame vykonať využitím 
bezvýkopovej technológie. 
V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 
49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v zneni neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho 
správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do 
vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej äary, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku, pri vodohospodársky 
významných vodných tokoch toto pásmo predstavuje 10,0 m. Káblové vedenie ukladané v súbehu s Vvchodnvm 
Turcom v úseku r.km cca 2.500 - 6.700 od spodného okraja obce Držkovce až oo križovanie cestv 111/2835 Fl - 
F2 v k ú. Strelnice žiadame trasovat' mimo pobrežných pozemkov toku. t.z. v odstupe min. 10.0 m od jeho brehovej 
čiarv. reso. vzdušnej oatv ochrannej hrádze. 
Montážne jamy pre riadené mikrotunelovanie musia byf umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodných tokov. 
t.J. v min. vzdialenosti 5.0 m resp. 10,0 m od ich brehovej čiary, resp. vzdušnej päty ochrannej hiádze. Po zavlečení 
chráničky ich bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ 
Banská Bystrica Správa povodia Slanej Rimavská Sobota, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. 
Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom 
upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca križovaných 
vodných tokov nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri 
výkone prevádzky a údržby vodných tokov v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom 
toku. 
Križovania vedenia s vodnými tokmi musia byf navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP S.p. OZ Banská Bystrica, 
nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach, tj. bez použitia stavebných 
strojov (ruône) ako dôsledok ochiranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich 
objektov. Chráničky optických káblov je potrebné v rámci koryta a pobrežných pozemkov dimenzoval' na 
zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodných tokov mohol pri ich správe a údržbe 
používať mechanizáciu bez váčšich obmedzení. 
Pri jednotlivých križovaniach dotknutých vodných tokov musia byf optické káble uložené pod dnom koryta 
vodného toku v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byf pod dnom koryta 
príslušného vodného toku uložená skrytím min. 1.5 m. Dno koryta jednotlivých vodných tokov v mieste ich 
križovania je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod 
miestom križovania v celej šírke dna koryte vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadvázovať 
na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí, ak sa jedná o upravené koryto vodného toku s 
vybudovaným opevnením jeho koryta. 
Ako správca dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, 
ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodných tokov pri ich križovaní 
žiadame pridať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica • Správa povodia Slanej Rimavská Sobote (Ing. Peter 
Befta, nrobil 0903 6017 63). 
V rámci jednotlivých križovaní vodných tokov žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich 
koryte a iMilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení 
stavebných prác žiadame všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. 
Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. 
Počas výstavby je neprípustné uskladôovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných 
pozemkoch a ani v blízkostí vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku 
po zrealizovaní križovania. 
Je potrebné zabezpeäť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a 
podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd 
vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach 
je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v 
predmetnom úseku vodných tokov. 
Podzemné vedenie križujúce vodné toky je potrebné na obidvoch brehoch jednotlivých vodných tokov označiť 
dobre viditeľnými stabilizovanými znaätami (tyčami) s nápisom; .POZOR NEBÄGROVAt"; v prípade ich 
porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej trasy zabezpečí Ich okamžitú obnovu. 
Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho štátneho podniku žiadame 
po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealízačný geometrický 



plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje 
náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby. 
Pri križovaniach, kde náš štátny podnik ako správca dotyčných vodných tokov nie je vlastníkom pozemkov pod 
ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby kolaudácie stavby zmluvu 
o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre 
uzatvorenie zmluvy bude geomehický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou 
osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom. 
Investor predloží správcovi toku najneskôr pri ukončení, resp. preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy 
skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu trasy, pozdĺžny 
a priečny profil uloženia chráničky), ktorý bude križovaný káblovým vedením. 
V prípade, že križovanie jednotlivých vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a 
pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na 
vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.  
Prevádzkovatef podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv 
a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich kiižovanía vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne 
jeho vytýčenie. 
V prípade, že uložené káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných 
protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutých vodných tokov, zabezpečí prevádzkovatef optickej 
siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne. 
V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej 
prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude 
zodpovedať za škody spôsobené úänkamí vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych 
udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v zneni neskorších predpisov. 
Vyššl9 uvadoné podmienky žiadame v plnom rozsahu zapracovať aj do podmienok územného rozhodnutía na 
predmetnú stavbu. 
Na záver Vám v súvislosti s križovaním 10a 10b, v rámci ktorého má byť káblové vedenie uložené 
v rámci parcely KN-C č, 2093 v k.ú. Skerešovo vymedzujúcej koryto bezmenného prítoku (identif 4-31~02- 1394) 
2!ápadného Turca a v súvislosti s križovaním 14a 14b, v rámci ktorého má byť kábtové vedenie uložené v rámci 
parcely KN-C č. 1450 v k.ú. Chvalová vymedzujúcej koryto toku Leiť (identif4-31-02-1399), odporúčame obrátiť 
sa so žiadosťou o vyjadrenie k projektovej dokumentácii aj na Hydrometiorécie, š.p. Bratislava, ktorý je správcom 
týchto drobných vodných tokov. 
 
SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, Mlynské nivy 44/b , Bratislava 
stanovisko č. TD/NS/0233/2021/Ve z 20.05.2021 
Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácií pre územné konanie k umiestneniu stavby z 
hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 
Predmetom stanoviska spoločnosti SPP distribúcia, a.s. (dalej len .SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej 
dokumentácie (ďalej len „PD”) pre územné konanie podfa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len .Stavebný zákon“). 
Obec: Tomafa TORNALANET s.r.o. 
Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia Bystrica SK s.r.o. 
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: 
plynárenské zariadenie (technologický objekt): VTL, STL, NTL-plynovody a prípojky 
ochranné pásmo plynárenského zariadenia áno bezpečnostné pásmo plynárenského zanadenia: áno 
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len 
.Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia 
pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činnosti. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanoveni zákona č. 251/2012 Z z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .2ákon o energetike“): 
SÚHLASÍ 
s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať 
SPP-D o vytýčenie existujúdch plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sidle SPP-D www SDD-distribucia.sk (časť E-služby), 
v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete. SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www spp-distribiKáa sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné 
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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 pokutu vo výške 
300,- € až ISO 000,- €. 
stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti 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 činnosti v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení.  
Myntlc( ntvy 44/b, tžS 11 BratMlava 
Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B 
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1.00 m na každú stranu od obrysu 
nízkotlakého (ďalej ako ,NTL") plynovodu a středotlakého (ďalej ako ,STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej 
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako .VTL‘) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatmostou, za 
dodržania STN 73 3050, a to pokiaf sa |edná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 
pred realizáciou akýchkofvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu 
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je 
stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre 
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie pnebehu trasy vŕtacieho (resp 
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddelitefnou prílohou tohto 
stanoviska, 
v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL 
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne Kopanými kontrolnými 
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o 
stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. 
vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialeností menšej 
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovat pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email; peter.tkac@spp-distribuaa sk) na vykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
pristúp 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, 
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ídi odkrytia 
proti poškodeniu. 
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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 izoläde potrubia, musi byť ihneď ohlásené SPP-D na tel 
č 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku 
verejnosti, 
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zanadeni podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/aiebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, 702 10. 
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 vedeni s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty 
a pod.. 
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 
bezpečnostnom pasme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
SPP -D požaduje, aby pracovnici subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať 6nnosti v ochrannom pásme 
plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/2P. Za účelom preškolenia 
kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č t. 



UPOZORNENIE: 
Orientačné znázornenie nie Je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť 
Toto stanovmko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) 
ku dftu jeho vydania 
Každú zmenu dokumentaae/umiestnema stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný 
prerokovať s SPP-D a požiaoar SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene 
Stanovisko a podmienky v ňom stanovene sú platne v prípade, že návrh (žiadost) na vydanie územného 
rozhodnutia bude podaný najneskôr do 20. 5. 2022 ak stavebník túto lehotu zmeSká. je povinný požiadať SPP-D 
o vydáme nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s prisluSnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zruSiť v prípade, ak dôjde k 
podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v 
prípade, ak dôjde k zmene ustanoveni právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.  
TECHNICKÉ PARAMETRE SCŇDY 
UPOZORNENIE: 
Podmienkou realizácie akýchkofvek prác vo vzdiclenosti menšej* cko i m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a. STL plynovodu c vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom oko 
ručne, j'e obnaženie plynárenského zariadenia v misste križovania plynárenského zcriadenlo resp. priblíženia k 
plynárenskému zcricceniu, ručne‘koponou kontrolnou sondou, pre overenie priestorového uloženia plynárenského 
zoriadenla c takťež o.vsrenie priebehu trosy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, resp. inej* technológie.  
 
ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH 
TELEKOMUNIKAČWCH ZARIADENÍ 
PREVÁDZKOVATEĽA - ORANGE SLOVENSKO a.s. 
Poradové éislo: KE- 0576 / 2021 z 17.03.2021 
Obiednávka Cislo: KE- 0576 / 2021 
Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) 
na stavebné práce*      
Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia 
(názov stavebnej akcie - označenie prác) Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:  
podľa žiadosti 
parcelné číslo: 
správca PTZ: 
MICHLOVSKÝ. spol s r.o. 
letná 796/9, 921 01 Piešťany 
IČO 36 230 537 IČ DPH SK 202016Í723  
Vyjadrenie o existencii PA2 - ORANÉ SLOVENSKO a.s.- Časť II. 
Stavebná akcia : Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia 
Miesto, kat.územie: podľa radosti p.{. 0 Útel: územného rozhodnutia 
nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 09 Bratislava Existujúce PTZ sú 
chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojk>' rožnej 
funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčeni trasy. 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kříženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť 
žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. 
Mechanická ochrana a prekládky budu realizované v plnej výške na náklady investora-Realizáciu prekládky PTZ 
Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o pretožke"so spoloénosťou Orange Slovensko a.s. 
nim poverená servisná organizácia, /hájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi 
PTZ. 
Upozorňujeme, ie 
M vo Vašom záujmovom území, resp. v trasádi Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov 2J rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho 
vyjadrenia 
Ďalej pri akýchkoľvde prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky 
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä t}N. že zabezpečíte: 
• pred začaiim zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u 
správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi / 
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ 
a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného 
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 



pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej I m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 
• dodržanie zákazu prechádzania ťažk3hna vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 
k PTZ súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelelj nad trasou PTZ 
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu. ohro2£niu a poškodeniu nepovolanou osobou pred 
záhmom previesť zhutneníe zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a zrnenie (zákrytové dosky, fólia, maikeiy) 
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na teľ Číslo 033 / 77 320 32 . mob. 0907 721 378 overenie 
výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny 
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o 
nepoškodení trasy, dodržania podmienok vjjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ 
•ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ:   
V dane) lokalita piánuja apoloinocť Oranga Slovaittko, a.a. v najbližiom období budovania nova) infrattruktúiy 
(optíckaí talakomunikaínej aieta), preto ako správca pradmatnaj infraltruktúry Vás žiadame o koordináciu pri 
pro)akto- vsnt a realizácii Váitio projaktu so spoloénosťou Orsnga Slovansko, a.s. 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 
zákona Č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie piati len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác 
vyznačených, alebo vymedzených v časti ľ tohoto tlačiva. Vyjadrenie strúca platnosť dole uvedeným dátumom. 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a,s. na 
základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencií PTZ. 
Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Duhari 
kniha plánov : list č. 
kniha plánov : list č. 
kniha plánov : list č. 
PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej 
dokumentácie však podľa § 69 ods. 7 zákona Č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá 
projektant! 
MICHLOVSKÝ. spol s r.o. 
Letná 796/9, 921 01 Pieifsny ÍČO 56 230 S37 IC DPH SK 2020168723  
 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice  
Váš list čislo/zo dňa Náš list číslo Vybavuje/linka 
lU- 2021/4176-15006 Ing. Hudák /0905 864 601 z 14.12.2021 
VEC: Žiadosť o vyjadrenie k líniovej telekomunikačnej stavbe, Tornaľa a okolia“ - odpoveď 
Správe ciest Košického samosprávneho kraja bola dňa 01.12.2021 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k líniovej 
telekomunikačnej stavbe „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“. 
Stavba zasahuje do Košického samosprávneho kraja v kat. územiach Gemerská Panica, Čoitov o a Bretka. V PD 
je označená ako Vetva 2, ktorá sa následne rozdeľuje do 5 trás. K strelu predmetnej stavby a cestv vo vlastníctve 
Košického samosprávneho kraja dôjde na trase 3. 
3 trasa 
Medzi bodmi BI -B2 v k.ú. Gemerská Panica) bude riešené križovanie cesty 1112822 mikrotunelovanim v 
približnom kumulatívnom staničení 3.413 km 
Celková pôdory sná dĺžka podzemného vedenia na území Košického samosprávneho kraja - 2 950.0 m. Križovanie 
mikrotunelovanim bude zo zelene pred cestou do zelene na druhej strane cesty, alt. Z chodníka do chodníka. 
Križovanie ciest sa vykoná technológiou riadeného mikrotunelovania použitím chráničky priemeru 110 mm, do 
ktorej sa zatiahne 1 ks ľlDPE rúr 40 32 kde sa následne zafúkne opt. kábel podľa potrieb investora. Križovanie 
mikrotunelovanim sa vykoná v hĺbke min. 1,5 m pod úrovňou nivelety cestného telesa. Dĺžky chráničiek budú 
rešpektovať e.xistujúce. Resp. vyhľadové šířkové usporiadanie cesty, konce chráničiek budú presahov ať 
montážne jamy 0.25 m. Štartovacie a čakacie jamy pre pretláčanie sa vykopú min. 2.0 m za vonkajšou hranou 
priekopy. Po vykonaní mikrotunelovania sa jamy zasypú a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ako majetkový správca ciest II. a III. triedy, v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cesmý zákon) v znení 
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách, v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a 
vzhľadom na ochranu pozemných komunikácií a na bezpečnosť premávky na nich a ako dotknutý- orgán v zmysle 
§ 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie s navrhovaným umiestnením stavbv' „Rozšírenie 
optickej siete mesta Tornaľa a okolia“ 
súhlasí 
za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 
Pred začatím zemných prác v mieste trasy optického kábla požiada stavebník jednotlivých správ cov podzemných 
v edení o ich presné vytýčenie v teréne. 



Podzemné optické káblové \ edenie nesmie byť uložené v cestných rigoloch vedených súbežne s cestou 111/2822 
a v tesnom okraji jazdných pruhov stavbou dotknutých ciest. Uloženie telekomunikačného kábla realizov ať tak. 
aby nebránilo zimnej a letnej údržbe cesty 111/2822, 
Stavebník stavby zodpovedá za kv alitne prevedené stavebné práce podľa platných STN. technických predpisov a 
podľa podmienok stanovených správcom cesty. 
V prípade, ak stavebník stavebnou činnosťou v súvislosti s realizáciou stav b> spôsobí akékoľv ek poškodenie 
cesty 111/2822, je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je 
stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektov ú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 
noriem a TP, Kolmé križovanie trasy optického kábla s cestným telesom cesty 1IP2822. ktoré bude riešené 
pretláčaním a uložením optického kábla do chráničky. realizovať v zmysle STN 73 6005 tab. 3. kde dĺžka 
chráničky musí byť umiestnená tak. aby jej konce presahovali 1 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, ak to 
dovoľujú priestorové pomery. V prípade, že cesta neobsahuje priekopu. 1 m za hranu koruny cesty. Štartovacie a 
cieľov é jamy nesmú za.sahovať do telesa cesty. Zemné práce pri budov aní chráničiek nesmú ohroziť stabilitu 
cestného telesa a musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050. 
Stavebné práce vykonávať tak. aby počas ich vykonávania nebola prerušená cestná premáv ka a ohrozená 
bezpečnosť cestnej premäv ky na dotknutej ceste. 
Stavebné práce uskutočňovať tak. aby nedošlo k znečisteniu vozovky a poškodeniu cestného telesa a jeho súča.stí 
a nebola ohrozená stabilita komunikácie. Nadmerné znečistenie vozovky je potrebné neodkladne odstrániť a okolie 
cesty musí byť uvedené do požadov aného stav u. 
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené tretím osobám, ktoré by mohli 
vzniknúť počas uskutočňovania stavebných prác apo ich ukončení v stanovenej lehote. 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, v zmysle zákona 135 1961 Zb. v znení neskorších predpisov súhlasí 
v prípade potreby podľa § 7. ods.l. so zvláštnym užívaním cesty 111/2822 v súvislosti s realizáciou predmetnej 
stavby a s udelením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 111/2822 vo vy medzenom úseku 
pracovného miesta (zákon 135/1961 Zb. §11, ods.6) v termíne realizácie prác, 
Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby, uskutočňovaním ktorej dôjde k zásahu do cestného 
telesa, resp. k obmedzeniu cestnej premávky, je stavebník povinný obrátiť sa na vlastníka cesty 111/2822, t. j. 
Košický samosprávny kraj.  
odbor správy majetku. Námestie Maratónu mieru č. !, 042 66 Košice. K žiadosti Je potrebné doložiť stanovisko 
SC KSK, 
Pred začatím stavebných . prác súvisiacich s realizáciou pretláčania je .stavebník povinný v dostatočnom predstihu 
sa obrátiť na správcu cestv - Správa ciest Košického .samosprávneho kraja, Ostrovského 1. 040 01 Košice (e-mail; 
sekretariatrg'scksk.sk. tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný 
uzatvoriť so správcom cestv predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v 
pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej 
komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do 
dočasného užívania. Predmetná zmluva sa U7.atvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii 
stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník 
zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej 
stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inominátnu zmlu\ u. bude správca ciest 
postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní \ znení neskorších predpisov . 
- Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/2822. t. j. SC KSK Ostrovského 1,040 01 
Košice, ( Ing. Hudák .Matúš, 0905 864 601). 
Predmetné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy požadované podľa osobitých predpisov. 
Platnosť tohto stanoviska je dva roky odo dňa doručenia stanoviska adresátovi. Ak nastane zmena projektu oproti 
schválenému projektu je potrebné projektovú dokumentáciu predložiť na opätov né vydanie a prehodnotenie 
stanoviska. 
 
Iné podmienky: 
1. Prípadné zmeny voči projektovej dokumentácii nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.  
2. Pred zahájením stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste 
navrhovanej stavby. 
3. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí je potrebné dodržať STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia.  
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby podľa tohto rozhodnutia oprávnenou 
právnickou alebo fyzickou osobou. 
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany 
a tvorby životného prostredia. 
6. Pri výstavbe je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia osôb na stavenisku. 



7. 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. 
8. Technické riešenie stavby riešiť v súlade s ustanoveniami 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. 
9. Stavebník je povinný zabezpečiť stavbu a stavenisko v zmysle §43i stavebného zákona, v zmysle §13 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 a v zmysle vyhl. č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
10. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona a príslušné 
technické normy. 
11. Stavba musí byť uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov. 
12. Navrhovateľ je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác. 
13. Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na riadenú skládku odpadov. 
14. Pri realizácii stavby je potrebné dbať na to, aby vlastníci susedných nehnuteľností neboli nad mieru obťažovaní 
stavebnými prácami. 
15. V prípade, že stavebník spôsobí stavebnými prácami škody na cudzích nehnuteľnostiach, je povinný ich 
bezodkladne na vlastné náklady odstrániť. 
16. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.  
17. Navrhovateľ má iné právo k pozemkom dotknutých stavbou v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, 
ktoré vyplýva z iných právnych predpisov a to zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje 
verejnú sieť je oprávnená vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
cudzí nehnuteľnostiach. 
18. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri podzemných a nadzemných vedeniach elektronických 
komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. 
 

Správny poplatok vo výške 100,- EUR podľa zákona č. 145/1995 Zz. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov bol zaplatený pri podaní žiadosti. 

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

právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote začaté so stavebnými prácami. 
 

Odôvodnenie 

 
Dňa 15.10.2021 podal navrhovateľ Tornaľanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO44 521 201  
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  

Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia 

líniová stavba 

v kat. území  

k.ú. Tornaľa,  

k.ú. Gem. Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka,  

k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice, 

k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú Gem. Ves,  

k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú Chvalová, k.ú. Višňové 

pre navrhovateľa: Tornaľanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO 44 521 201, 

Stavba sa navrhuje umiestniť : 

v kat. území  

k.ú. Tornaľa,  

k.ú. Gem. Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka,  

k.ú. Levkuška, k.ú. Rašice, 

k.ú. Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú Gem. Ves,  

k.ú. Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú Chvalová, k.ú. Višňové 
tak ako je to  zakreslené v situačnom výkrese, projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktorú v marci 2018 

vypracoval Ing. Angela Vargová, Parková 2, 986 01 Fiľakovo, zodpovedný projektant Mgr. Miroslav Oláh, 

Bystrica.sk, s.r.o., Limbová 11, 974 01 Banská Bystrica a  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Členenie stavby na stavebné objekty SO  

SO – 01 Vlastný objekt  

Stručná charakteristika územia a stavby 



     Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia rieši nové zemné optické vedenie v meste Tornaľa 

vo vyznačených uliciach a nové zemné vedenia v okolitých obciach,  s napojením na jestvujúce 

vedenia.  

Nové optické vedenie rozdelíme na 4 vetvy: 

1.Vetva bude vedená v meste Tornaľa,  

2.Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Gemerská Panica, k.ú. Čoltovo, k.ú Bretka 

3.Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Levkuška, k.ú. Rašice 

4.Vetva rieši nové optické vedenie v k.ú Držkovce, k.ú. Leváre, k.ú. Gemerská Ves,  

   k.ú Polina, k.ú. Skerešovo, k.ú. Chvalová, k.ú. Višňové 
 

Niektoré stanoviská boli predložené v priebehu konania. Návrh bol podaný v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z. 

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad listom  zo dňa 

02.11.2021 oznámil začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, v náväznosti 

na § 18 ods. 3 správneho poriadku verejnou vyhláškou všetkým známym a neznámym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

03.12.2021. V oznámení uviedol podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, že účastníci konania môžu svoje námietky 

a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, 

že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona 

má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány mali 

právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na ústnom pojednávaní, ale aj na stavebnom úrade pred ústnym 

konaním. 

        V  priebehu konania  stavebný  úrad zistil nedostatky v doručenom  podaní, že predložený návrh neposkytuje 

dostatočný podklad pre riadne posúdenie stavby. 

         Stavebný úrad pre uvedené dôvody v súlade s ustanovením  § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, prerušil  rozhodnutím č.  91003/294/2022-GVa zo dňa 26.02.2022 územné konanie,  a zároveň  v zmysle 

§ 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa k doplneniu  predloženého podania v lehote do 60 dní odo 

dňa doručenia  tejto výzvy o chýbajúce  náležitosti.  

zákona.  

        Po doplnení podania a predložení súhlasných stanovísk dotknutých orgánov stavebný úrad pokračoval 

v konaní. 

          

Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým z hľadiska 

starostlivosti o životné prostredie, územnoplánovacích podkladov a z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány 

štátnej správy podľa osobitných predpisov a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých 

orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
 Navrhovateľ má iné právo k pozemkom dotknutých stavbou v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného 

zákona, ktoré vyplýva z iných právnych predpisov a to zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý 
poskytuje verejnú sieť je oprávnená vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 
vedenia na cudzích nehnuteľnostiach. 

 
Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa 

ods. 1 písm. a) sú zákonnými vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Vzhľadom na 
vyššie uvedené možno konštatovať, že oprávnenia vyplývajúce z citovaných ustanovení zákona o elektronických 
komunikáciách postačujú na preukázanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného 
zákona. 

Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určenými vo vyhláške 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. 

 Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad dospel 

k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hľadiska 

starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho 

súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne 

zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod  na nevydanie predmetného územného rozhodnutia.    

 Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmalo návrh na začatie 

územného konania o umiestnení stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdilo 

návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 

konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami a na základe skutkového stavu rozhodol tak ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 



  
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  môžu účastníci 

konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Tornaľa cestou Mestského úradu Tornaľa. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti  

preskúmateľné súdom 

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej vyhlášky  podľa  § 36 ods. 4  stavebného zákona v znení  

jeho neskorších noviel a musí  byť vyvesené   po dobu  15 dní  na úradnej  tabuli Mesta Tornaľa 

a obcí  

Gemerská Panica, Čoltovo, Bretka, Levkuška, Rašice, Držkovce, Leváre, Gemerská Ves, Polina, 

Skerešovo, Chvalová, Višňové  

pričom za deň doručenia toho oznámenia sa považuje posledný deň jej vyvesenia.  

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Anna  S z ö g e d i 

                                                                                                                 primátor mesta  

 

               Vyvesené dňa :                                                               Zvesené dňa : 

 

                Pečiatka a podpis                                                                  Pečiatka a podpis 

 

 

Príloha: 

- situácia umiestnenia navrhovanej stavby 

Doručuje sa:  

 

Tornalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa 

Mesto  Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa,  (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Gemerská Panica, Gemerská Panica 260, 980 46 Gem. Panica (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Čoltovo, Čoltovo 77, 049 12 Gem. Hôrka (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Bretka, Bretka 33, 980 46 Gem. Panica (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Levkuška, Levkuška 31, 982 62 Gem. Ves  (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Rašice, Rašice 62,  982 62 Gem. Ves  (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Držkovce, Držkovce 76, 982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Leváre, Leváre56,  982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Gemerská Ves, Gemerská Ves 109, 982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Polina, Polina 78, 982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Skerešovo, Skerešovo 23, 982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Chvalová, Chvalová 10, 982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

Obec Višňové, Višňové 22, 982 62 Gem. Ves (so žiadosťou na vyvesenie) 

 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

Slovenský pozemkový fond, reg. odbor, Školská 1503, 979 01 Rimavská Sobota 

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Rožňava, Šafárikova 36, 048 01 Rožňava 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva,   Špitálska 2212/3,  048 01 Rožňava 

 

  Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca 

  Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor,  Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 

 

  Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca 



  Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava  

 

 

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná , 050 01Revúca 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Šafárikova 487, 048 01 Rožňava 

 

 

  Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca 

Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Špitálska 2, 048 01 Rožňava 

 

Slovenská správa ciest,  Miletičová 19, 826 19 Bratislava 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám 4, 040 01 Košice 

 

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica  

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. investičnej prípravy, výstavby a prevádzky,  

                  nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. územného plánovania a živ. prostredia 

                  nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica 

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy,  

                  nám. Maratónu mieru 1. 042 66 Košice 

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

                  Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

Okresný úrad Košice,  Doprava a pozemné komunikácie, Komenského 52, 040 01 Košice  

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát,  

                  ul. 9. Mája 1, 974 23 Banská Bystrica 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Komenského 52, 040 01 Košice 

 

   Krajské riaditeľstvo HaZZ, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 

 Krajské riaditeľstvo HaZZ,  Požiarnická 4, 040 01 Košice 

 

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopr. inšp., Remeselnícka 2, 050 01 

Revúca 

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopr. inšp., Rampová 1731, 040 01  Košice 

 

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského, 979 01 R. Sobota 

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava 

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69,  974 98 Banská Bystrica 

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01   

      Banská Bystrica     

Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť, a.s., Dukl. Hrdinov 42, 979 01 Rim. Sobota     

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01   

      Banská Bystrica     

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50,  040 01  Košice  

 

Stredoslovenská  distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Východoslovenská  distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01  Košice 

 



Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ul. ČSA 7, 974 31 Banská  

      Bystrica 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku,  Det. Prac. východ,  

                 Komenského 39/A, 040 01 Košice 

 

Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Hydromeliorácie a.s., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,  

                        Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

 

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonová 762, 040 01 Košice 

 

Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory BB, odd.  telekomunikačných služieb,  

                       ul. 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica 

Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, detašované pracovisko Stred,  

                        ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 

 

Orange Slovensko a.s., Metodova 8,  821 08 Bratislava   

  Michlovský spol. s r.o., UC3 – údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice 

    

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 

Transpetrol, a.s., prevádzka Šahy, 936 01 Šahy 

 

  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odb. dráhový stav. úrad, Štefánika 45, 040 01 Košice 

  Železnice SR Bratislava, Gen. Riaditeľstvo, odbor expetízy, Klemensová 8, 813 61 Bratislava 1 

  Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, 

  Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia elektrotechniky a energetiky, 

                   M.R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen,                     

  Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky,                                             

                   M.R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen,                     

   

  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, 821 08 Btatislava 

 

  Bystrica SK s.r.o., Mgr. Miroslav Oláh, závoz 206/10, 974 01 Riečka -  zodp. proj. 
 

  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
 

  Lesy SR š.p., Gen. Riaditeľstvo, nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  

  Lesy SR š.p., Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota 
 

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen,                

                     M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 


