Mesto Banská Bystrica

Číslo : OVZ SU 123038/14714/2019/HOM

V Banskej Bystrici 28.05.2019

Ev. č.: 121/2019
Vybavuje / tel.: Helena Homolová - 048/4330 872

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Stavebník, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení INGO
s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, podal dňa 22.02.2019 a doplnil dňa 01.03.2019 na Mesto
Banská Bystrica, stavebný odbor - stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom
a stavebnom konaní na stavbu „9123 - Banská Bystrica - Jaseňová: Zahustenie TS Banská
Bystrica Jaseňová“ na parcelách:
KN C č. 5699/185, 5699/194, 5699/191, 5699/193, 5699/181, 5699/192, 5699/190, k.ú. Banská
Bystrica, (LV č. 6229)
KN C č. 5699/182 (KN E č. 4-1817/2), k.ú. Banská Bystrica, (LV 6071)
KN C č. 5699/177 (KN E č. 4 - 933), k.ú. Banská Bystrica, (LV 7532)
KN C č. 5699/134, k.ú. Banská Bystrica, (LV 6810)
KN C č. 1120/2, k.ú. Podlavice, (LV 2578)
KN C č. 1120/1 (KN Eč. 1-943/1) k.ú. Podlavice, (LV č. 1753)
KN C č. 5699/131, k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 4073)
KN C č. 5699/174 (KN E č. 4 - 922/1), k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 6248)
KN C č. 5699/115, k.ú. Banská Bystrica, (LV 4073)
Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním, ktoré bolo oznámené účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky.
Účastníci konania: Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté.
Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, posúdil a
preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o
umiestení stavby spojenom so stavebným konaním. Po posúdení a preskúmaní žiadosti o
povolenie stavby podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s § 3, §8, §9 a §10
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
rozhodol takto:
stavbu
„9123 - Banská Bystrica - Jaseňová: Zahustenie TS Banská Bystrica Jaseňová“
situovanú na parcelách:
KN C č. 5699/185, 5699/194, 5699/191, 5699/193, 5699/181, 5699/192, 5699/190, k.ú. Banská
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Bystrica, (LV č. 6229), KN C č. 5699/182 (KN E č. 4-1817/2), k.ú. Banská Bystrica, (LV 6071), KN C
č. 5699/177 (KN E č. 4 - 933), k.ú. Banská Bystrica, (LV 7532), KN C č. 5699/134, k.ú. Banská
Bystrica, (LV 6810), KN C č. 1120/2, k.ú. Podlavice, (LV 2578) , KN C č. 1120/1 (KN E č. 1- 943/1)
k.ú. Podlavice, (LV č. 1753), KN C č. 5699/131, k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 4073), KN C č.
5699/174 (KN E č. 4 - 922/1), k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 6248), KN C č. 5699/115, k.ú. Banská
Bystrica, (LV 4073),
podľa § 39a ods, 4, § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 4 a § 10 vyhl. é.
453/2000 Zb.
povoľuje
v rozsahu a členení na stavebné objekty a prevádzkový súbor:
Stavebné obiektv:

SO 01:
SO 02:
SO 03:
SO 04:
SO 05:

Káblová prípojka VN pre navrhovanú TS
Káblové vývody NN
Úprava vzdušného vedenia NN
Rekonštrukcia domových prípojok
Demontáž

Prevádzkový súbor:

PS 01: Kiosková trafostanica GRÄPER MKP 800 22/0,420 kV 250 kVA

SO 01: Káblová prípojka VN pre navrhovanú TS
Navrhovaná VN káblová prípojka pre trafostanicu bude realizovaná odbočením a zasmyčkovaním z
existujúceho zemného káblového vedenia linky č.439. Pripojenie navrhovaných vn káblov káblom
NA2XS(F)2Y 2x(3xlx240RM/25 12,7/22kV) na existujúci kábel sa zrealizuje pomocou spojok VN.
Trasa navrhovanej VN prípojky je od existujúceho káblového vn vedenia je v dĺžke 180m navrhnutá v
parcelách (KN- C 5699/185,5699/194 ,5699/191, 5699/188, 5699/181,5699/192,5699/190) a v dĺžke
8m v parcele KN-C 5699/182. Ďalej je trasa navrhnutá v zelenom páse Jaseňovej ulice, parcela KN-C
5699/131 v dĺžke 65m Trasa vn kábla bude ukončená vo vn rozvádzači navrhovanej trafostanice .ktorá
sa umiestni na parcelu KN-C 5699/174 (KN-E č.922/1). Káble sa uložia do káblového lôžka podľa
výkresu - „Uloženie káblov“. Káble sa uložia do chráničiek FXKV 200 a nad takto uložený kábel sa
položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovanej VN prípojky je 258 m.
SO 02: Káblové vývody NN
Z navrhovanej trafostanice sa urobia tri zemné káblové vývody. Káblový vývod W1 bude zrealizovaný
zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 S M/S M. Navrhovaný nn kábel sa uloží do spoločnej ryhy s vn
káblom. NN kábel sa ukončí v navrhovanej skrini PRJS 4. DÍžka trasy vývodu W1 je 181 m. Káblový
vývod W2 bude zrealizovaný zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Trasa navrhovaného
vývodu W2 je navrhnutá súbežná s trasou vn kábla v zelenom pase Jaseňovej ulice. V mieste
odbočenia trasy vn kábla .trasa nn kábla prekrižuje parcely KN-C 5699/134,1120/2 .Križovanie parciel
KN-C 5699/134,1120/2 sa urobí pretlačením oceľovej chráničky D160mm. Navrhovaný nn kábel sa
zospojkuje s existujúcim nn káblom medzi vzdušným vedením nn a existujúcou skriňou PRIS IBV 1 v
parcele KN-C 1120/1 (KN-E 943/1) v blízkosti existujúceho betónového stĺpa č.218. DÍžka trasy
vývodu W2 je 103 m. Káblový vývod W3 bude zrealizovaný zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120
SM/SM. Navrhovaný nn kábel sa uloží do spoločnej ryhy s vn káblom v zelenom pase Jaseňovej ulice
v dĺžke 12m. Po 12 m trasa nn kábla prekrižuje Jaseňovú ulicu a navrhovaný nn kábel sa sa ukončí v
existujúcej skrini PRIS IBV-1 umiestnenej v parcele KN-C 5699/115. Dĺžka trasy vývodu W3 je 44
m. Po realizácii káblových vývodov W2 aW3 sa existujúci nn kábel medzi vzdušným vedením nn a
existujúcou skriňou PRIS IBV1 zdemontuje.
SO 03: Úprava vzdušného vedenia NN
Navrhované riešenie predpokladá výmenu existujúceho podperného bodu č.209 pri dome č.5 na
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Jaseňovej ulici a demontáž existujúceho vzdušného nn vedenia AlFe 4x50 mm2 medzi navrhovaným
podperným bodom JB 9/15 pri dome č.5 a existujúcim JB č.210 v dĺžke 32m. Zdemontuje sa aj
existujúci DB ktorý sa nachádza pri JB č.210 .Na navrhovanom JB 9/15 kN sa rozdelí existujúca
vzdušná nn sieť. Na začiatku a na konci nn vedenia sa namontujú zvodiče prepätia.
SO 04; Rekonštrukcia domových prípojok
Domové prípojky v počte 7 ks sa zrealizujú závesným káblom AYKYz 4x16mm2 a zemným káblom
AYKY 4x16mm2 Domové prípojky sa pripoja cez navrhované prepichovacie svorky a poistkové
skrinky SPP100.
SO 05: Demontáž
Súčasťou uvedenej stavby je aj demontáž jestvujúceho káblového vedenia medzi PB. č. 218 a skriňou
PRIS-IBV 1, dĺžka trasy 65 m, na pozemkoch k.ú. Podlavice a k.ú. Banská Bystrica. Demontáž JB č.
209, demontáž VRJS 2 a súvisiaceho vzdušného vedenia dl. 32 m, na Jaseňovej ulici, na pozemkoch
k.ú. Podlavice, podľa zakreslenia v príslušnej projektovej dokumentácii.
PS 01: Kiosková trafostanica GRÄPER MKP 800 22/0,420 kV 250 kVA
Použije sa priebežná kiosková trafostanica. MKP-800 RRT-GRÄPER, s transformátorom 250kVA,
VN rozvádzačom od výrobcu Siemens a NN rozvádzačom.
Všetky montážne a zemné práce budú realizované v súlade s typovým projektom MKP-800 RRTGRÄPER a touto sprievodnou správou.

Účel, (podľa §4Sa ods. S), písm i) stavebného zákona): inžinierska stavba
Pre umiestnenie stavby sa určujú záväzné podmienky podľa § 66 ods. 2 písm. a) stav. zákona:
Stavba, „9123 - Banská Bystrica - Jaseňová: Zahustenie TS Banská Bystrica Jaseňová“ bude
situovaná umiestnená na parcelách: KN C č. 5699/185, 5699/194, 5699/191, 5699/193, 5699/181,
5699/192, 5699/190, k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 6229), KN C č. 5699/182 (KN E č. 4-1817/2), k.ú.
Banská Bystrica, (LV 6071), KN C č. 5699/177 (KN E č. 4 - 933), k.ú. Banská Bystrica, (LV 7532),
KN C č. 5699/134, k.ú. Banská Bystrica, (LV 6810), KN C č. 1120/2, k.ú. Podlavice, (LV 2578), KN
C č. 1120/1 (KN E č. 1- 943/1) k.ú. Podlavice, (LV č. 1753), KN C č. 5699/131, k.ú. Banská Bystrica,
(LV č. 4073), KN C č. 5699/174 (KN E č. 4 - 922/1), k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 6248), KN C č.
5699/115, k.ú. Banská Bystrica, (LV 4073), tak ako je to zakreslené vo výkrese „Situácia“ a príslušnej
projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval a autorizaČne overil Ing. Pavol Chaban, autorizovaný
stavebný inžinier, č. opr. 3867*TZ*2-3, Inžinierske stavby.
Vosúdenie súladu stavby s platným ÚPN - M Banská Bystrica:
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na vyššie
uvedenú stavbu je Územný plán mesta Banská Bystrica (ÚPN-M Banská Bystrica) z roku 2015 v
znení aktuálnych zmien a doplnkov Podľa platného ÚPN-M Banská Bystrica, uvedené pozemky, ktoré
sú dotknuté navrhovanou stavbou, sa nachádzajú vo funkčnej ploche:
PB 02 Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2, NP a bytovými domami do 4. N P.
Funkčná plocha je popísaná v záväznej textovej časti územného plánu a znázornená v grafickej časti
územného plánu vo výkresovej časti.
Navrhovaná trafostanica je situovaná na parcele KN C č. 5699/174 (KN E č. 4-922/1), k.ú. Banská
Bystrica, ktorá je zahrnutá vo funkčnej ploche PO 01 - Vybavenie - územie občianskeho vybavenia
a sociálnej infraštruktúry.
V zmysle urečených regulácií v obidvoch funkčných plochách patrí realizácia el. rozvodov a s tým
nevyhnú tá výstavba trafostanice, medzi tzv. prípustné primáme funkcie ako súčasť nevyhnutných
plôch technického vybavenia. Vyššie uvedený inžinierska stavba podľa predloženej PD, je v súlade
s ÚPN mesta Banská Bystrica.
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Pre uskutočňovanie a užívanie stavby sa určujú nasledovné záväzné podmienky:
L Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, ktorú vypracoval a autorizaČne overil Ing. Pavol
Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 3867*TZ*2-3, Inžinierske stavby.
2.

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a árch. riešenia s okolím: neurčujú sa.

3.

Ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravie ľudí a životného prostredia: dodržať predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na
stavenisku (vyhl. MPSVaR 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, nariadenie vlády SR č. 396/2006
Z. z., vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb.). Realizácia stavby si nevyžiada výrub stromov, nepoškodia sa
okolité dreviny, s odpadom bude naložené v zmysle platných predpisov o nakladaní s odpadom.
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

4.

Dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie: dodržať príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona
a 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 a príslušné technické normy.

5.

Lehota na dokončenia stavby: stavba bude dokončená do 07/2021.

6.

Plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi,
účastníkmi konania:

Okresný úrad B. Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP - OPaK. Námestie Ľ. Štúra č. L Banská
Bystrica* vyjadrenie č, OU-BB-OSZP3-2015/313Q9/KX. zo dňa 15,12.2015 - vyjadrenie:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 68 písm. f) zák. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny
v zmysle § 9 ods. (1) písm. b) a c) zák. 543/2002 Z. z. na vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na vec dáva nasledovné vyjadrenie:
•
Dodržať ustanovenie § 4 ods. 4 zák. 543/2002, podľa ktorého každý, kto plánovane
rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni
usmrcovaniu vtákov;
•
Výkopy trasovať tak, aby sa minimalizovalo poškodenie drevnatých porastov a ich
koreňových systémov a aj to len v tých prípadoch, ak nejestvuje alternatíva;
•
So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35
zák. 543/2002 Z. z,).
Okresný úrad B. Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP - OH. Námestie Ľ. Štúra č. 1. Banská Bystrica,
vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2Q15/031432, zo dňa 30.1J.201S - vyjadrenie:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov
odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/ 2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 71 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydávame v zmysle
§ 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:
- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na
zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na
zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
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- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré
stavebník sám nevyužijeme možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení
(zariadenia, zberne, skládky);
- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v§ 18, § 19a§40c
zákona o odpadoch. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku stavebných a demolačných prác,
výstavby je ten, kto vykonáva tieto práce;
- ku kolaudácii doložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov z výstavby.
StVPS. a. s.. Banská Bystrica. Partizánska cesta č. 5. Banská Bystrica* vyjadrenie zn.
13716/2018/ZC4109-1216. zo dňa 13.11.2018.
K PREDLOŽENEJ ŽIADOSTI ZA UJÍMAME NASLEDOVNÉ STANOVISKO:

V záujmovom území je situovaný verejný vodovod DN 100 mm HDPE a verejná kanalizácia DN 700
mm zberač AH-7, výtlačné kanalizačné potrubie HDPE 63 mm v správe Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.
PODMIENKY OCHRANY EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ A PODZEMNÝCH VEDENÍ V SPRÁVE STREDOSLOVENSKEJ
VODÁRENSKEJ PREVÁDZKOVEJ SPOLOČNOSTI. A.S. BANSKÁ BYSTRICA (STVPS. A,S,):

Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných
vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol
o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.
Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01
Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 (objednávka na vytýčenie exist, zariadení v správe našej
spoločnosti).
•
Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona č, 442/2002 Z.z.:
•
m i n . 1 , 5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
•
m i n . 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:
•
m i n . 2 , 0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
•
min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne ( STN 75 6101)
V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z.
zakázané:
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k
verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
vysádzať trvalé porasty
umiestňovať skládky
vykonávať terénne úpravy
• Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť
všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.
• Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop.
• Pri výkopových prácach a pri zásype rvhv v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného /
kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí StVPS, a.s.
Závod 01 - prevádzka vodovodov B.Bystrica-mesto, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica p.Jablonský, prevádzka ČOV a kanalizácií B,Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica - p.
Ing.Kostiviar).
O neporušenosti zariadení v správe StVPS. a.s.. Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať
protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.
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V stavebnom konaní požadujeme predložiť:
1. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica č. 13761/2018/ZC4109-1216 zo dňa 13.11.2018
k stavebnému zámeru.
Do podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia požadujeme uviesť nasledovné:
- prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetného stavebného zámeru dôjde k poškodeniu
zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia
odstráni prevádzkovateľ / vlastník stavebného zámeru, bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného
vodovodu / kanalizácie a prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie dôjde k poškodeniu
predmetného stavebného zámeru, ktorý bude situovaný v ochrannom pásme inžinierskych sietí v
správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru, voči vlastníkovi /
prevádzkovateľovi verejných sietí (verejný vodovod a kanalizácia) uplatňovať žiadne finančné ani iné
nároky za prípadne poškodenie stavebného zámeru v záujmovom území.
Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu :
1. Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany
existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.
S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „9123 - Banská Bystrica,
Jaseňová: Zahustenie TS B. Bystrica - Jaseňová" v k.ú. Banská Bystrica, č.p. 5699/131, 5699/175.
súhlasíme za podmienky dodržania vyššie uvedených podmienok.
SSE - Distribúcia a, s.. Pri Raičianke 2927/8, Žilina, vyjadrenie zo dňa 18.02.2019
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa
predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu.
Odôvodnenie/s nasledovnými pripomienkami:
1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery
navrhovaného technického riešenia:
Montáž NN podzemného vedenia, dl. trasy:
328 m
Montáž VN podzemného vedenia, dl. trasy:
258 m
Montáž kioskovej trafostanice:
1 ks
2. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom stavebnom
povolení bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby
alebo, aby boli v žiadosti zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
3. SSD, ako účastník konania - stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka
konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym
vysporíadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby.
4. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a
funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
Slovák Telekom. a. s. Bajkalská 28, 917 62 Bratislava* vyjadrenie č. 6611903922 7.0 dňa 12,02*2019
- pri výstavbe dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovák Telekom a.s.
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
•
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
•
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v
žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
•
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
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podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DÍGÍ SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti;
jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
• 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.
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK..
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
O. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona 6. 351/20nZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
•
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák 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.
•
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
•
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti
Slovák Telekom, a.s.
•
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
•
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Enereotel. a.s,. Miletičova 7. 821 08 Bratislava, prevádzka, Žilina, Jána Milica 44, 010 01 Žilina,
vyjadrenie zn. ET/MM18/143L zo dňa 16.10,2018. Uvedená stavba nezasahuje podzemná
telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, SE a.s., VE Trenčín
a Energotel, a.s., Bratislava.
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Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie £ D T/NS/O583/2018/Ka, zo dňa
23.10.2018.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
energetike''): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez je plynofikácie),
za dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením
plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a
výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských
zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, odkryté plynovody,
káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-Dnatel.č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o
energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť
aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä
** TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02„
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného, telekomunikačného zariadenia v zemnom
prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie , tak ako ich predpisujú
STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D .
- súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach križovania navrhovaných vedení technického vybavenia - elektrického zariadenia v zemnom prevedení vrátane
uzemňovacej sústavy s exitujúcimi plynárenskými zariadeniam , je povinnosť stavebníka vykonať ich
uloženie v zmysle STN 73 6005, TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu
prevádzkovateľa SPP-D
- V prípade, že stavebník realizuje navrhovanú trasu - elektrických zariadení v zemnom prevedení
vrátane uzemňovacieho vodiča - bezvýkopovou metódou ( pretláčaním ) v mieste križovania s PZ - je
povinný dodržať min. stanovenú vzdialenosť pre križovanie s PZ v súlade s TPP 906 01 , tab. 7., tým
nie sú dotknuté povinnosti stavebníka, aby pri týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN
733050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského
úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.08.1990.
Michlovskv s.r.o., UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21* 974 05 Banská
Bystrica, vyjadrenie č. BB-166/2015< zo dňa 23.10.2015. V záujmovom území (prípadne v jeho
blízkosti) sa nenachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické
káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení 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 krížení sieti, tesných
súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke,
optickú trasu mechanicky 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 budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu
prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená servisná
organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom
pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú
predmetom toho vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
® pred začatím 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 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na
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každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými 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 nivelety nad trasou PTZ
® aby odkryté Časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou ® pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
® aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. 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 vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ © d'alšie
podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ :
Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.
Michlovskv s.r.o., UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica. Zvolenská cesta 21, 974 OS Banská
Bystrica, predĺženie vyjadrenia č. BB-2761/2018, zo dňa 27.10.2018. Predlžujeme platnosť vyjadrenia
p,č. BB-1966//2015 do 26.04.2019.
02 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 8S1 01 Bratislava 5. vyjadrenie zo dňa 23. J0.2018, V záujmovom
území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe 02 Slovakia, s.r.o. K predloženej
projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním UR - SP súhlasíme.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o,, Ševčenkova 36, 852 01Bratislava, Pracovisko Banská
Bystrica, Kyjevské nám, 6, 974 04 Banská Bystrica, vyjadrenie zn. S11S1292, zo dňa 18,10,2018.
Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich
podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS). Vo vyznačenej záujmovej
oblasti sú uložené naše KDS. Geodetické zakreslenie Vám zasielame v prílohe.
K uvedenej PD nemáme výhrady pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky zákonne
podmienky týkajúce sa ochrany našich sieti. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené
alebo poškodené naše zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.
Zvlášť zdôrazňujeme abv boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky:
1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej
výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je
vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
2. Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred
zahájením výkopových prác,
3. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce
4. s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy
telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
5. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
6. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi
telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní
k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
7. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v
prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími
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distribučnými skriňami.
8. v prípade,
ak dôjde k odkrytiu
už uložených sietí
(existujúcich
telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia
spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor,
spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
9. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
10. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa
uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,
Z uvedených dôvodov teda žiadame:
dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,
dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC. toto vyjadrenie platí
1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto
vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.
Národná aeentúra pre sieťové a elektronické služby. Trnavská cesta 100/IL 821 01 Bratislava.
vyjadrenie č. 330-2019/1-2853, zo dňa 17.04.2019.
V záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. Pri realizácii
musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust.
Zákona č. 351/2011 z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr STN 73 6005). Pri
akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je
NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň
musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia
byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa
a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo
na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný ,
iyan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
6. Žiadateľje povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení
s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných
zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného
uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na
telefónne číslo +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na
telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a
zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení
nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho
vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s
prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia
realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a
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odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania
tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so šidlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici Č. 1. 975
56 Banská Bystrica, záväzné stanovisko c. A/201 S/03768/A/2016/00010t zo dňa 05,01.2016.
RUVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z., k predloženému návrhu vydáva súhlasné
záväzné stanovisko.
ORHaZZ v Banskej Bystrici, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica, stanovisko číslo ORHZBB1-1163/2015 zo dňa 07.12.2015.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo v súlade s § 28
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
pre stavebné konanie „9123- Banská Bystrica, Jaseňová: Zahustenie TS“ a s riešením protipožiarnej
bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.
Projektová dokumentácia, ktorá tvorí súčasť tohoto rozhodnutia bola posúdená E.I.C. Engineering
inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov. E.I.C. - linšpekčný orgán typu „A“.
Odborné stanovisko S2016/00854/EIC 10/EZ, zo dňa 27.04.2016, dokumentácia spĺňa požiadavky
bezpečnosti technických zariadení.
9. Stavebník svoj vzťah k dotknutým pozemkom situovaných v zastavanom území mesta Banská
Bystrica predložil Nájomnou zmluvou č. 2111/2018/PS ESM - 1131, zo dňa 07.09.2018.
Ku konaniu bola doložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcela KN C
1120/1, ktorá bola uzatvorená medzi budúcim povinným: Ľubomírom a Annou Vaňovou, trvalé
bytom Švermova 59, 974 01 Banská Bystrica a budúcim oprávneným: Stredoslovenská distribučná,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Ku konaniu bola doložená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená podľa § 50a Občianskeho
zákonníka, ktorá bola uzatvorená medzi budúcim predávajúcim Ľubomírom a Annou Vaňovou, trvalé
bytom Švermova 59, 974 01 Banská Bystrica a budúcim kupujúcim Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zo dňa 28.11.2018.
10. Požiadavky na použitie vhodných stavebných výrobkov:
zhotoviteľ stavebného diela je v zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť na
stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe
na zamýšľaný účel
stavebník pri miestnom zisťovaní kolaudačného konania predloží certifikáty resp.
prehlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri zhotovovaní stavby.
11. Projektová dokumentácia stavby bola overená v stavebnom konaní pečiatkou stavebného úradu a
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
12. Prípadné zmeny stavby oproti projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní ako aj
oproti tomuto stavebnému povoleniu je možné vykonať ten na základe ich predchádzajúceho
odsúhlasenia a povolenia stavebným úradom.
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13. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, ktorý bude určený na základe výberového konania.
14. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako aj všetkých jestvujúcich
inžinierskych sietí v záujmovom území, právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Doklad
o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii
stavby.
15. Stavba bude dokončená v termíne najneskôr do: 07/2021. V prípade, že stavebník nebude
schopný výstavbu v uvedenom termíne ukončiť, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu
lehoty na dokončenie stavby.
16. Podľa ust. § 66 ods.2) písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť začatie stavby
tunajšiemu stavebnému úradu v lehote do 15 dní.
17. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť primerane zohľadnené ustanovenia §§ 48 až 53
stavebného zákona a Vyhl. MŽP SR č. 532/2002, 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 príslušné technické normy.
18. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany verejných záujmov najmä z hľadiska životného
prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry
a) Realizáciou stavby nesmie byť znečisťovaná miestna komunikácia a obmedzovaná doprava.
b) Dotknuté plochy po realizácii stavby sa uvedú do pôvodného stavu.
19. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem
verejného dopravného a technického vybavenie územia:
»• Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných
inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a dodržiavať podmienky určené v príslušných
predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany inžinierskych sieti v ochranných a
bezpečnostných pásmach.
^ V jestvujúcom priestore komunikácie a priľahlých pozemkoch sa nachádzajú podzemné
inžinierske siete.
^ Pri potrebe rozkopávky komunikácie stavebník požiada vlastníka komunikácie o
rozkopávkové povolenie pred začatím zemných prác
s- Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržiavať podmienky určené v nasledovných
predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany verejného dopravného a technického
vybavenia územia.
a) Ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu v zmysle § 43 Zákona NR SR č.
251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike a STN 73 6005
b) Pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie v zmysle§ 19 ods. 2
Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v platnom znení a v súlade s STN 73 6005, STN 75 6101 a ON 75 5411.
c) Ochranné pásmo elektronických komunikačných sietí v zmysle § 67 Zákona NR SR č.
610/2003 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a ďalšie.
d) Ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo zariadení verejného rozvodu plynu v zmysle § 79
a § 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike a o zmene niektorých
zákonov a pri križovaní STN 73 6005, STN 38 6410, STN 68 6415 a ďalšie.
20. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto stavebného povolenia.
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21. Realizáciou stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb.
22. Nevyhnutný rozsah pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska - podľa príslušnej P D, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
23. Zhotoviteľ diela je v zmysle ustanovenia § 43f) stavebného zákona povinný použiť na stavbe
výrobky, ktoré majú certifikát prípadne atest o zhode a vhodnosti použitia. Certifikáty resp.
prehlásenia o zhode od výrobkov použitých na stavbe predloží stavebník pri kolaudačnom konaní.
24. Stavebník je v zmysle ust. § 100 stavebného zákona povinný:
- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na
stavbu a stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a utvárať podklady pre výkon dohľadu
- bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť,
životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
25. Pre zabezpečenie ochrany verejných záujmov najmä z hľadiska životného prostredia,
komplexnosti výstavby dodržať nasledovné požiadavky: neobmedziť prechod, na verejných
priestranstvách nevytvárať žiadne skládky, stavebný materiál skladovať označených a s vlastníkom
prejednaných plochách.. Trasy prípojok po cudzích pozemkoch prejednať s ich majiteľmi, pred
začatím stavebných prác.
26. Pre zabezpečenie pripojenia na verejné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie
povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby ochrany a výsadby zelene a pod. dodržať
požiadavky dotknutých orgánov a správcov sietí.
27. Stavebník zabezpečí a označí stavenisko v súlade s ust. § 43i) ods. 3 stavebného zákona.
Požiadavky na vecnú a časovú koordináciu stavby: neurčujú sa
28. Stavebnými prácami nesmú byť znečisťované ani obmedzované komunikácie.
29. Stavbyvedúci zhotoviteľa stavby je v zmysle ust. § 46d) ods. 3 stavebného zákona povinný viesť
stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavby. V zmysle ust. § 43 i) ods. 5 a
§ 46d) ods. 1 stavebného zákona musí byť po celý čas výstavby na stavenisku projektová
dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník.
30. Ukončenie stavebných prác stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu a požiada o vydanie
kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii predloží doklady v zmysle § 17 Vyhlášky MZP SR
č.453/2000
a) V súlade s VZN mesta Banská Bystrica č. 43/98 časť III., § 5, ods. 8, stavebník pred podaním
návrhu na kolaudačné konanie predloží mestskému geodetovi na overenie porealizaČnú
geodetickú dokumentáciu - zameranie pôdorysu stavby + prípojky na inžinierske siete, ktorá
bude spracovaná na podklade Digitálnej mapy mesta, resp. v digitálnej forme a tvare. Na
kolaudačnom konaní stavebník predloží potvrdenie mestského geodeta o prevzatí
porealizačnej geodetickej dokumentácie.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania v stanovených lehotách neboli vznesené pripomienky a námietky k uskutočneniu
stavby.
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Odôvodnenie:
Stavebník, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení INGO
s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, podal dňa 22.02.2019 a doplnil dňa 01.03.2019 na Mesto
Banská Bystrica, stavebný odbor - stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom
a stavebnom konaní na stavbu „9123 - Banská Bystrica - Jaseňová; Zahustenie TS Banská
Bystrica Jaseňová“ na parcelách:
KN C č. 5699/185, 5699/194, 5699/191, 5699/193, 5699/181, 5699/192, 5699/190, k.ú. Banská
Bystrica, (LV č. 6229), KN C č. 5699/182 (KN E č. 4-1817/2), k.ú. Banská Bystrica, (LV 6071), KN C
č. 5699/177 (KN E č. 4 - 933), k.ú. Banská Bystrica, (LV 7532), KN C č. 5699/134, k.ú. Banská
Bystrica, (LV6810), KN C č. 1120/2, k.ú. Podlavice, (LV 2578), KN C č. 1120/1 (KN E č. 1- 943/1)
k.ú. Podlavice, (LV č. 1753), KN C č. 5699/131, k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 4073), KN C č.
5699/174 (KN E č. 4 - 922/1), k.ú. Banská Bystrica, (LV č. 6248), KN C č. 5699/115, k.ú. Banská
Bystrica, (ĽV 4073).
Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním, ktoré bolo oznámené účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky.
Svoj vzťah k dotknutým parcelám stavebník preukázal, dokladmi uvedenými vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad preskúmal úplnosť podania a na základe žiadosti stavebníka stavebný úrad oznámil
prostredníctvom, verejnej vyhlášky pod číslom OVZ SU 36173/14714/2019/HOM zo dňa 04.04.2019
začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Oznámenie
o začatí konania bolo zverejnené - vyvedené na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, dňa 11.04.2019,
a zvesené z úradnej tabule, dňa 29.04.2019.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska v súlade s ustanovením §36 ods. 2 a § 61 ods, 2 stavebného zákona upustil od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že účastníci konania mohli
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona ) mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší Čas,
predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak

dotknutý orgán

v určenej

alebo

predĺženej

lehote

neoznámi

svoje

stanovisko

k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
V zmysle ust. § 64 ods. 1 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých
stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní boli zabezpečené pred
začatím stavebného konania, obmedzil stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej boli
ich požiadavky splnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal a posúdil stavbu z hľadísk uvedených v ust. § 58
ods. 2 stavebného zákona. Stavebník preukázal v konaní iné právo k pozemkom, ktoré budú trvalé
dotknuté predmetnou stavbou.
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Ďalej preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a
zistil, že uskutočnením stavby, ani budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia
stavby spĺňa podmienky stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní o
umiestnení stavby. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány správy, ich
stanoviská boli zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby, a preto
bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
K návrhu na stavebné povolenie sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány, ich súhlasy, vyjadrenia a
stanoviská boli zosúladené a zapracované do podmienok rozhodnutia o povolení stavby, ako aj
doložené doklady.
V stanovených lehotách účastníci konania neuplatnili požiadavky a námietky k realizácii stavby.
Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnosť. Nestráca platnosť ak sa so
stavbou začne v tejto lehote. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti ( § 52 zákona
č. 71/1967 Zb. ) tohoto stavebného povolenia t.j. po vyznačení právoplatnosti Mestským úradom
otlačkom pečiatky Mesta Banská Bystrica na originály rozhodnutia doručeného stavebníkovi
Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil stavebník v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 60 písm.g) správny poplatok 200 eur v hotovosti do
pokladne Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva
na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je toto rozhodnutie o povolení vyššie
uvedenej stavby doručené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknutým
orgánom sa doručuje jednotlivo.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v
platnom znení musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská
Bystrica, 15 - ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia, účastníkom konania.
Toto rozhodnutie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je
dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.

Vyvesené dňa:

5. JÚN 2019

Zvesené dňa:

Vyvesené na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
deň, pečiatka, podpis

Zvesené z úradnej tabule mesta Banská Bystrica
deň, pečiatka, podpis

Doručí sa:
Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou.
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Na vedomie:
1.
2.
3.
1.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, MsÚ Banská Bystrica, OVZ - ZP, ČSA 26, 974
01 Banská Bystrica
MsÚ Banská Bystrica, PS - UMK, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
MsÚ Banská Bystrica, OVZ - DS, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
Oddelenie odpadového hospodárstva
Oddelenie ochrany prírody a krajiny
Oddelenie štátnej vodnej správy
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie U. Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
RÚVZ, Cesta k nemocnici č. 1, Banská Bystrica
Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detaš. pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. telekomunikačných služieb,
Ul. 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Michlovský, s.r.o., UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05
Banská Bystrica
Sitel spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
upc broadband Slovakia, s.r.o., stredisko Banská Bystrica, Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská
Bystrica
Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratiaslava
STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
Eltodo SK, a.s. Podunajská 25, 821 06 Bratislava
BBX s.r.o., Horná 49, 974 01 Banská Bystrica
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/11, 821 01 Bratislava
02 Slovakia, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Spoje, s.r.o, Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica
PROGRES - HL, s.r.o., Mičinská cesta 45, 974 01 Banská Bystrica
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Slovenská Ľupča, Lichardova 52,
976 13 Slovenská Ľupča
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