
MESTO ROŽŇAVA 
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,  

životného prostredia a pozemných komunikácií  

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  

Č.j.: MsÚ/RV-3131/2022-40107-VYST-An                                            V Rožňave 08. 09. 2022  

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
  

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s.  so sídlom Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 

podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“, ktorá bude realizovaná na uliciach 

Šafárikovej, Hviezdoslavovej, J. Kráľa, K. Schoppera, na Námestí baníkov, na Uliciach 

štítnickej, košickej, pionierov, budovateľskej, na pozemkoch C-KN  parc.  č.  253/5, 253/8, 

266/3, 294/1, 294/18, 294/19, 294/20, 302/1, 302/3, 302/5, 302/8, 302/9, 1751/1, 1773/1, 

1997/2, 2027, 2028, 2223, 2224/1, 2224/3, 2226/1 (totožná s E-KN 229/1, 229/2231/211, 

232/11, 234/1, 235/112327, 2486/1, 2488/22),  2226/4, 2226/7, 2226/9, 2226/10, 2226/11, 

2226/15, 2226/17, 2226/18, 2299 (totožná s E-KN 330/1, 2331/1, 2331/4, 2331/5, 2331/8, 

2331/9),  2322  (totožná  s  E-KN 2488/22), 2324/1  (totožná  s E-KN  2326), 2324/4  (totožná  

s E-KN 2326),  2327/1 (totožná s E-KN 2326), 3330/1 (totožná s E-KN 2324) v k. ú. Rožňava. 

Vlastníkmi  pozemkov sú Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta, so sídlom Šafárikova 

č. 29, 048 01 Rožňava, Košický samosprávny kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru č. 1, 

042 66 Košice, RVRENT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta č. 74/A, 821 02 Bratislava, DS2, 

s.r.o., so  sídlom  Gemerská  č. 563, 04951 Brzotín, Emília Stredanská,  Gerlacovská  č. 861/4,  

040 01 Košice-Sever, Cyril Motyka, bytom Edelényska č. 44, 048 01 Rožňava, Štefan Orbán, 

bytom Edelényska č. 6, 048 01 Rožňava, Gabriel Šikúr, bytom Ružová č. 24, 048 01 Rožňava, 

M-MARKET, a.s., so sídlom Námestie republiky č. 32, 984 01 Lučenec, Allianz-Slovenská 

poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rád č. 4, 815 74 Bratislava. Dňom podania žiadosti 

na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby bolo stavebné konanie začaté. 

 

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských 

zariadení v meste Rožňava, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 

400 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a 

nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. 
Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a 

nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním 

ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené 

prednostne bez výkopovou technológiou. 
 

Predmetom povolenia stavby sú stavebné objekty (SO):  

 

SO 01     Plynovody 

SO 01.1  Pripojovacie plynovody 

SO 01.2  Dopojenia OPZ 

SO 01.3  Prepoje a odpoje 
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Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

„stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 

územné  plánovanie, stavebný  poriadok  a bývanie  v  znení   neskorších  predpisov, v spojení 

s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci 

zahájeného stavebného konania posúdil žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona, § 8 a § 9 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona  rozhodol nasledovne: 

 

stavba  „Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“,  
ktorá bude realizovaná na Šafárikovej, Hviezdoslavovej, J. Kráľa, K. Schoppera, na Námestí 

baníkov, na Uliciach štítnickej, košickej, pionierov, budovateľskej, na pozemkoch C-KN  parc.  

č.  253/5, 253/8, 266/3, 294/1, 294/18, 294/19, 294/20, 302/1, 302/3, 302/5, 302/8, 302/9, 

1751/1, 1773/1, 1997/2, 2027, 2028, 2223, 2224/1, 2224/3, 2226/1 (totožná s E-KN 229/1, 

229/2231/211, 232/11, 234/1, 235/112327, 2486/1, 2488/22),  2226/4, 2226/7, 2226/9, 

2226/10, 2226/11, 2226/15, 2226/17, 2226/18, 2299 (totožná s E-KN 330/1, 2331/1, 2331/4, 

2331/5, 2331/8, 2331/9),  2322  (totožná  s  E-KN 2488/22), 2324/1  (totožná  s E-KN  2326), 

2324/4  (totožná s E-KN 2326),  2327/1 (totožná s E-KN 2326), 3330/1 (totožná s E-KN 2324) 

v k. ú. Rožňava sa 

 

p  o  v  o  ľ  u  j  e . 
 

SO 01  PLYNOVODY  

VETVA  „A“  - Ulica Šafárikova, betliarska, dĺžka trasy 586m, navrhovaná dimenzia D225. 
  Stredotlakový plynovod vetvy „A“ začína prepojením v štátnej ceste č. II/526, na 

existujúci STL OCL plynovod DN300 / bod prepoja č. 1/. 
Za miestom prepoja bude plynovod vedený pozdĺžne v ceste č. II/526 cca 18 m 

a následne   realizovaním   podvrtávky   prejde do asfaltového chodníka vedeného pozdĺž cesty.  

V tomto mieste križovania bude plynovod uložený v PE ochrannej rúre D315. Križovanie 

komunikácie ul. Šafárikova je navrhované bezvýkopovou technológiou - horizontálne 

riadeným vŕtaním. Za miestom križovania bude na plynovode osadené koleno D225/90° a 

plynovod bude vedený v asfaltovom chodníku v smere ku kruhovému objazdu na Uliciach 

Šafárikova, Štítnická. 
V km cca 0,173 bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D90. Za T-kusom 

smerom k Rožňavskému potoku bude zrealizovaná vetva „G“. 
V priamom smere za hrdlovou odbočkou D225/D90 bude trasa plynovodu pokračovať 

v smere k Námestie baníkov a bude križovať kruhový objazd. V tomto mieste križovania bude 

plynovod uložený v PE chráničke s dvoma čuchačkami D315. Križovanie kruhového objazdu 

je navrhované bezvýkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním. 
Za miestom križovania bude trasa plynovodu následne prechádzať do chodníka so 

zámkovej dlažby. V km cca 0,280 bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D63 pre 

zrealizovanie vetvy „E“. 

Za miestom odbočky pre vetvu „E“ bude plynovod v krátkom úseku vedený v 

miestnom rastlom teréne a následne v km cca 0,344 bude prechádzať do asfaltovej 

komunikácie, ktorú bude križovať. V tomto mieste križovania bude plynovod uložený v PE 

ochrannej rúre D315. Križovanie miestnej komunikácie ulici Šafárikova je navrhnuté 

bezvýkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním. 
Za miestom križovania bude na plynovode osadený T-kus D225 pre napojenie vetvy 

„D“. Plynovod  aj  naďalej  bude  vedený  v miestnom asfaltovej komunikácii. V km cca 0,483  
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bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D63 pre napojenie vetvy „C“. V km cca 

0,508 bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D63 pre napojenie vetvy „B“. Po 

trase plynovodu budú z plynovodu vysadené přípojkové armatúry pre napojenie existujúcich 

odberateľov a pre prepojenie existujúcich PE STL prípojok. Pre zmenu smeru trasy 

navrhovaného plynovodu budú na plynovode osadené kolená, resp. bude použitý aj prirodzený 

ohyb potrubia. V km cca 0,574 bude zrealizovaný prepoj a odpoj č. 6. Trasa plynovodu vetvy 

„A“ bude ukončená v staničení 0,586 prepojom a odpojom č. 5. 
 

VETVA  „B“  - ulica K. Schoppera, dĺžka trasy 16 m, navrhovaná dimenzia D50. 
Stredotlakový plynovod vetvy „B“ začína odbočkou z vetvy „A“ na ulici Betliarska 

v km 0,508. Trasa plynovodu bude vedená v krajnici asfaltovej komunikácie. Vetva bude 

ukončená v staničení 0,016, kde sa na plynovod osadí PE dienko D50. 
 

VETVA „C“ - ulica Šafárikova, dĺžka trasy 50 m, navrhovaná dimenzia D50. 
Stredotlakový plynovod vetvy „C“ začína odbočkou   z  vetvy   „A“  na  ulici Šafárikova  

v km 0,483. Následne bude plynovod križovať asfaltovú komunikáciu, n mieste križovania 

bude plynovod uložený do ochrannej rúry D90. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou 

technológiou. Za miestom križovania bude na plynovod osadný PE guľový uzáver D63 zo 

zemnou súpravou. Trasa plynovodu bude ďalej vedená vo dvore v trase existujúceho 

plynovodu. Vetva bude ukončená v staničení 0,050, kde sa na plynovod osadí PE dienko D50. 
 

VETVA „D“ - Ulica košická, dĺžka trasy 153 m, navrhovaná dimenzia D225. 
Stredotlakový plynovod vetvy „D“ začína odbočením z vetvy „A“ na ulici Šafárikova 

v  km  0,353.  Za  miestom  odbočenia  bude  na  plynovode osadený trasový uzáver - posúvač 
DN200/D225 s PE rúrami a zemnou súpravou. Následne bude plynovod križovať miestnu 

komunikáciu a chodník. V mieste križovania bude plynovod uložený do PE ochrannej rúry 

D315. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním. 

Za miestom podvrtávky bude plynovod vedený v rastlom teréne, kde budú osadené 4 x kolená 

D225, 90°. Križovanie chodníkov je navrhnuté bez výkopovou technológiou. V km cca 0,085 

trasa plynovodu prechádza do asfaltovej komunikácie (ulica Košická), kde bude vedený 

výkopom v jej krajnici. Trasa plynovodu bude ukončená v km cca 0,153 prepojom a odpojom 

č. 7. 

 

VETVA „E“ - ulica Šafárikova, dĺžka trasy 21 m, navrhovaná dimenzia D50. 
Stredotlakový   plynovod  vetvy „E“  začína  odbočkou  z  vetvy „A“ na ulici Šafárikova  

v km 0,280. Za odbočkou bude osadená redukcia D63/D50 a PE guľový uzáver D50 so zemnou 

súpravou. Trasu plynovodu je navrhované realizovať podvrtávkou a uložením potrubia do PE 

ochrannej rúry D90. Trasa plynovodu bude ukončená v km 0,021, kde bude na plynovod 

osadené PE dienko D50. 
 

 VETVA „F“ - Ulica štítnická, dĺžka trasy 162 m, navrhovaná dimenzia D110. 
Stredotlakový plynovod vetvy „F“ začína odbočením (T-kusom) z vetvy „A“ na ulici 

Šafárikova v km 0,190. Za T-kusom budú osadené redukcie D225/D160 a D160/D110. 

Následne bude trasa vedená rastlým terénom a bude križovať spevnené plochy. Križovanie je 

navrhnuté bez výkopovou technológiou a uložením potrubia do PE ochrannej rúry D160. Od 

km cca 0,036 po km 0,127 bude navrhovaný PE plynovod D110 vtiahnutý do existujúceho 

OCL plynovodu DN150. Za miestom vťahovania bude plynovod následne križovať Ulicu 

jarnú. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológioua uložením potrubia do PE 

ochrannej rúry D160. V km cca 0,147 bude zrealizovaný odpoj a prepoj č. 3. Zároveň je  
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navrhnuté križovanie štátnej cesty č. II/526 (Ulica štítnicka) - horizontálne riadeným vŕtaním.  

Plynovod bude uložený do PE chráničky s čuchačkou. Trasa plynovodu bude ukončená 

v km 0,162, kde sa zrealizuje prepoj a odpoj č. 4. 
 
VETVA „G“ - ulica Šafárikova, dĺžka trasy 147 m, navrhovaná dimenzia D63. 

Stredotlakový plynovod vetvy „G“ začína odbočením (hrdlová odbočka) z vetvy „A“ 

na ulici Šafárikova v km 0,173. Za odbočkou bude umiestnená redukcia D90/D63. Trasa 

plynovodu bude následne križovať štátnu cestu č. II/526. Križovanie je navrhnuté bez 

výkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním a potrubie bude následne uložené 

do PE chráničky s 2 čuchačkami. Za miestom križovania bude na plynovode osadený PE 

guľový uzáver D63 so zemnou súpravou. Miesto osadenie uzáveru bude označené orientačnou 

tabuľkou. Trasa bude následne vedená parkoviskom. Križovanie parkoviska je navrhnuté bez 

výkopovou technológiou a uložením potrubia do PE ochrannej rúry D90. Cca od staničenia 

0,110 km bude trasa vedená  v  blízkosti  vodného  toku. Nové   potrubie  navrhnuté  v súbehu  

s vodným tokom v jeho pobrežnom pásme je potrebné umiestniť bližšie k jestvujúcej 

trafostanici,  z  druhej  strany   jestvujúceho   plynovodu. Trasa   plynovodu   bude   ukončená  

v staničení 0,147, kde bude na plynovod osadené dienko D63. 

 

VETVA „H“ - ulica Hviezdoslavova, dĺžka trasy 11 m, navrhovaná dimenzia D160. 
Stredotlakový plynovod vetvy „H“ začína odbočením (T -kus) z vetvy „A“ na ulici 

Šafárikova v km 0,001. Následne bude plynovod križovať štátnu cestu č. II/526. Križovanie je 

navrhnuté bez výkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním a potrubie bude 

následne uložené do PE chráničky s čuchačkou. Za miestom križovania bude osadený trasový 

uzáver - posúvač DNI 50/D 160 s PE rúrami a zemnou súpravou. Trasa vetvy H bude ukončená 

v km 0,011 prepojom a odpojom č. 2. 

 
VETVA „I“ - Ulica pionierov, dĺžka trasy 93 m, navrhnutá dimenzia D110. 

Stredotlakový  plynovod  vetvy „I“  začína  prepojom  a odpojom č. 8 v rastlom teréne  

v km 0,000. Následne bude trasa plynovodu vedená rastlým terénom. Križovanie spevnených 

plôch je navrhnuté bez výkopovou technológiou. Trasa plynovodu bude ukončená v staničení 

0,093. 
VETVA „J“ - Ulica pionierov, dĺžka trasy 158 m, navrhovaná dimenzia D63. 

Stredotlakový plynovod vetvy „J“ začína prepojom a odpojom  č. 9  v  rastlom  teréne  

v km 0,000. Následne bude trasa križovať betónové schodisko. Križovanie je navrhnuté bez 

výkopovou technológiou a potrubie bude uložené do PE ochrannej rúry. Za miestom križovania 

bude osadený PE guľový uzáver D63 so zemnou súpravou. Miesto osadenie uzáveru bude 

označené orientačnou tabuľkou. Ďalej bude trasa vedená rastlým terénom. V km cca 0,126 

bude zrealizovaný  prepoj  a odpoj  č. 10. V  km   cca 0,150 bude zrealizovaný prepoj a odpoj  

č. 12. Trasa plynovodu bude ukončená v km cca 0,158, kde bude zrealizovaný prepoj a odpoj 

č. 11. 
VETVA „K“ - Ulica budovateľská, dĺžka trasy 45 m, navrhovaná dimenzia D50. 

Stredotlakový  plynovod  vetvy  „K“ začína  prepojom  a  odpojom č. 13  v rastlom teréne  

v km 0,000. Následne bude plynovod vedený v rastlom teréne, miestami bude križovať 

spevnené plochy (prístupy k jednotlivým vchodom bytového domu). Križovanie je navrhnuté 

bez výkopovou technológiou a potrubie bude uložené do PE ochrannej rúry. Trasa plynovodu 

bude ukončená v staničení cca 0,045, kde bude na plynovod osadené dienko D50. 
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Po ukončení zemných prác sa terén upraví do pôvodného stavu. Zrealizujú sa na zásyp 

zhutňovaný po vrstvách max. 20 cm. Pri spevnených plochách sa zásyp zrealizuje zo štrkodrvy. 
Po trase plynovodu budú z plynovodu vysadené prípojkové armatúry pre napojenie 

existujúcich odberateľov, resp. existujúcich prípojok. 
 

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 

 

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené všetky pripojovacie plynovody 

po existujúci HUP, osadenie nového HUP do existujúcej skrinky RZ  s prepojením na existujúci 

regulátor tlaku plynu, prepojenia existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou 

v zemi bez výmeny skrinky DRZ, bude odnovené existujúce HUP, osadenia nového HUP do 

zeme a realizácia opojenia nového OPZ. 

Napojenie potrubia prípojky na potrubie plynovodu sa zrealizuje kolmo na os 

plynovodu pomocou prípojkovej navŕtavacej armatúry. Zmena smeru potrubia prípojky je 

možná pri PE potrubí až za prípojkovým T-kusom, pri oceli za naváracím prípojkovým 

odbočkovým T-kusom prípadne aj bezpečnostným kusom. K pevnému základu pred objektom, 

kde je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky vo vzdialenosti minimálne 1 m vedené 

kolmo na objekt.  

V  kategórií  „KBV“  a  „M“  bude  prípojka   ukončená   guľovým   uzáverom  (HUP)  

v existujúcej murovanej skrinke s prepojením na existujúci RTP s prírubami. Pred HUP bude 

na potrubí osadený prechodový kus PE-oceľ. Existujúce skrinky a regulátory ostávajú bez 

obnovy. Pri križovaní pripojovacích plynovodov s miestnou komunikáciou a chodníkom, budú 

tieto uložené v ochranných rúrach. Križovanie je navrhované prednostne bez výkopovou 

technológiou. 

 

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ 

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou 

odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie 

odberu plynu. 

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích 

plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené 

na existujúce OPZ zváraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta 

osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodný spôsobom.  

Realizovanie dopojenia zrekonštruovaného OPZ v mieste umiestnenia existujúceho HUP je 

možné buď bez odstávkovým spôsobom, kedy na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa 

zrealizuje dočasný obtok alebo na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa uskutoční odstávka 

odberateľov. 

 

SO 01.3  PREPOJE A ODPOJE 

- sú uvedené v SO 01 - PLYNOVODY 
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Základné údaje stavby: 

 

Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova 

Charakter stavby: Rekonštrukcia 

Investor: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 

Bratislava 

Projektant: SPP - distribúcia, a.s., Útvar investícií východ, Projekcia 

východ - pracovisko Košice, Plátennícka č. 2, 821 09 

Bratislava 

Prepravované médium:   Zemný plyn naftový 

Výhrevnosť: 35MJ/m³ 

Projektovaná tlaková hladina: 0,4 MPa 

Prevádzková tlaková hladina 0,1 MPa 

Materiál plynovodov: PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11 

Materiál pripojovacích 

plynovodov 

PE 100 RC, SDR 11 

Termín začatia stavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 

Termín ukončenia stavby: 30. 09. 2024 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné ďalšie zmeny nesmú 

byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a § 53 

stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 

stavieb a príslušné technické normy. 

4. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú 

požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník 

predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení 

použitých vhodných stavebných výrobkov. 

5. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných 

výrobkov  (certifikáty,  zhody,   technické   osvedčenia). 

6. Stavebný materiál môže byť uložený výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka, 

stavbou nesmie byť obmedzené užívanie verejných priestranstiev.  

7. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so 

zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich 

zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.. 

8. Všetky druhy odpadu, ktoré vznikli počas realizácie stavby musia byť odvezené 

a stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží doklad o zneškodnení resp. zhodnotení 

vzniknutých odpadov počas realizácie stavby. 
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9. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej 

osoby.  

10. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác 

oprávnenie. Po ukončení výberového konania je stavebník povinný oznámiť 

stavebnému úradu dodávateľa stavby. 

11. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím užívania požiadať stavebný 

úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník. 

13. Každú zmenu v projektovej dokumentácii prerokovať a predložiť na odsúhlasenie 

príslušnému stavebnému úradu a dotknutým orgánom štátnej správy. 

14. Stavba bude ukončená do 30. 09. 2024. 

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky zo stanoviska správcu miestnych 

komunikácií zo dňa 21. 03. 2022: 
- Dotknuté miesta sa uvedú do pôvodného stavu na náklady žiadateľa. 

- Práce sa budú realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a v súlade so 

stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného 

Zboru v Rožňave. 

- Spätný zásyp výkopu komunikácie (chodník), previesť dobre zhutniteľným materiálom 

(napr. štrkodrvou) a zhutněním jednotlivých vrstiev tak ,aby po položení konštrukčných 

vrstiev nedošlo k následnému sadaniu výplne výkopu, zaliať podkladovým betónom. Po 

zatvrdnutí betónovej vrstvy zhotoviť živičnú povrchovú úpravu a vytvoriť hladký spoj 

s povrchom komunikácie, (chodníka), realizáciu finálnej vrchnej vrstvy (asfaltobetón) 

žiadame realizovať nie len nad šírkou ryhy ale v celej šírke dotknutých chodníkov, pod 

ktorými dôjde k výmene plynovodov. 

- Do doby uvedenia komunikácie do pôvodného stavu zabezpečiť pravidelné 

dosypávanie výkopu do nivelety vozovky a zabezpečiť bezpečný a plynulý pohyb 

chodcov. 

- Je potrebné urobiť všetko pre skrátenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a bez 

prieťahov ju uviesť do pôvodného resp. požadovaného stavu. 

- Žiadateľ vopred oznámi termín zahájenia prác správcovi miestnej komunikácie a to min. 

5 pracovných dní pred zahájením prác. 

- Po zrealizovaní spätnej povrchovej úpravy miestnej komunikácie žiadateľ požiada 

Technické služby mesta Rožňava, poverené osoby: PaedDr. Mikuláš Gregor (tel. 

kontakt 0905 933 949 ) a Václav Fabo (tel. kontakt 0907 702 741), o prevzatie prácami 

dotknutého, už obnoveného úseku komunikácie. Z preberacieho konania bude 

vyhotovený písomný záznam, ktorý je potrebné doručiť tunajšiemu cestnému 

správnemu orgánu. 

- Žiadateľ ručí za technický stav miestnej komunikácie v mieste zásahu po dobu 5 rokov, 

počas ktorej bude priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré 

vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev komunikácie alebo poklesom 

výplne výkopu, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Po 

uplynutí určenej lehoty žiadateľ uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta 

narušeného prekopom. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú pri realizácii 

predmetných prác. 

16. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu 

Okresného  úradu Rožňava,  odboru  cestnej  doprav  a pozemných komunikácií  

č. OU-RV-OCDPK-2022/001571-002 zo dňa 02. 02. 2022: 
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- Križovanie žiadame realizovať kolmo na os vozovky výlučne pretlakom pod pozemnou 

komunikáciou. Križovanie realizovať v čo možno najmenšom rozsahu. 

- Plynovod žiadame umiestniť mimo cestné teleso cesty II/526 (t.j. za hranou alebo pätou 

svahu, za vyvýšenou obrubou chodníka, za spevnenou alebo nespevnenou krajnicou). 

- V cestnom telese povolíme umiestniť plynovod len v prípade, keď je vylúčená možnosť 

iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov v súlade s § 18 ods. 5 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Berte na vedomie, že cedenia, 

ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam 

cestného zákona musia v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií 

alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedení 

v súlade s § 18 ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. U vedení, 

ktoré budú uložené v rozpore so zákonom a týmto stanoviskom, budeme žiadať ich 

odstránenie na náklady vlastníka vedenia.  

- Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdných úsekoch ciest cez mestá 

a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby: 

 neohrozovali pozemné komunikácie a nenarušovali ich údržbu, a to ani pri údržbe a 

úpravách týchto vedení 

 nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty 

 nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov. 

- Pred začatím akýchkoľvek prác pri ceste 11/526 súvisiacich s realizáciou plynovodu 

žiadame prizvať na miesto Správu ciest KSK, Betliarska 9, Rožňava (Ondrej Tomášik 

mail: ondrej.tomasik@scksk.sk alebo tel. č. 0917 626 264) alebo Okresný úrad 

Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel. 0961 736592). 

- 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 

druhu zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, na ktoré je potrebné povolenie 

cestného správneho orgánu, podľa § 8 cestného zákona. 

- V prípade, že počas zriaďovaniu vedenia dôjde k obmedzeniu premávky na ceste 11/526 

je potrebné požiadať o povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 cestného zákona spolu s 

projektom dočasného dopravného značenia schváleným OR PZ Rožňava - ODI. 

17. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Správy 

ciest Košického samosprávneho kraja č. IU-2022/2204-810 zo dňa 24. 01. 2022: 
- Pred zahájením zemných prác v mieste realizácie stavby požiada stavebník  

jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne, 

- Zemné práce v súvislosti z realizáciou plynovej prípojky žiadame realizovať v súlade s 

projektovou dokumentáciou, 

- Pretláčanie pod cestou 11/526 musí byť výškovo min. 1,20 m pod niveletou cesty v 

zmysle STN 73 6005 tab. 3, 

- Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia 

byť navrhované v súlade s STN 73 3050, 

- Výkopové práce cesty musia byť realizované šetrným spôsobom, aby nedochádzalo k 

poškodeniu samotného cestného telesa s podložím v zmysle STN 73 3050, 

- V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobí počas realizácie stavby akékoľvek 

poškodenie cesty 11/526, je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V 

prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj 

projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP, 

- Rekonštrukciou plynovodov Rožňava, Šafárikova nesmie dôjsť k narušeniu a zhoršeniu 

odtokových pomerov na tejto ceste, 

mailto:ondrej.tomasik@scksk.sk
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- Na ukladanie vedení do telesa cesty a jej súčastí sa vzťahuje § 18 zákona č." 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

- Práce musia byť realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a aby bola zabezpečená ochrana chodcov pred možným úrazom na týchto 

cestách, 

Výkopovú zeminu a iný stavebný materiál neuskladňovať na vozovke cesty, každé 

znečistenie vozovky počas realizácie je stavebník povinný ihneď odstrániť, Po ukončení 

prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva, 

- Počas prác je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom 

telese a za bezpečnosť cestnej premávky, 

- Pred začatím stavebných prác, v dostatočnom časovom predstihu je stavebník povinný 

sa obrátiť na správcu cesty - správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 

1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel.055/78 60 046) so žiadosťou o 

uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty 

predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v 

pozemnej komunikácií, v ktorej budú podrobné upravené a špecifikované práva a 

povinnosti správcu pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného 

užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri 

realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytuje záruky, v 

rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu telesa, 

ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby, 

- V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inominátnu zmluvu, 

bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona číslo 71/1976 v správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

- Pred realizáciou stavby je potrebné dať vypracovať a zaslať na odsúhlasenie správcovi 

cesty (Správe ciest Košického samosprávneho kraja), projekt dočasného dopravného 

značenia. Po odsúhlasení projektu DDZ, SC KSK vydá súhlas s určením použitia 

dočasného dopravného značenia predmetnej stavby (§3 ods.7), s čiastočnou uzávierkou 

cesty 11/526 vo vymedzenom úseku pracovného miesta (§7 ods. l) a so zvláštnym 

užívaním cesty 11/526 vo vymedzenom úseku (§8 ods. l) v termíne realizácie prác, 

Stavebník je povinný obrátiť sa na vlastníka cesty, t.j. Košický samosprávny kraj, 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice za účelom súhlasného stanoviska k 

realizácii predmetnej stavby, 

Stavebník oznámi začatie stavebných prác a predpokladaný termín ukončenia v 

dostatočnom časovom predstihu na naše stredisko SC KSK Rožňava na (telefón č. 0917 

626 264 p. Tomášik). 

18. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Mesta 

Roňava, cestného správneho orgánu z vyjadrenia č. MsÚ/RV-668/2022-30762-

VYST  zo dňa 23. 05. 2022:  
- Pred realizáciou stavby je nutné v súlade § 8 ods. 1 cestného zákona požiadať tunajší 

cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie stavbou dotknutých 

miestnych komunikácií - ciest, chodníkov, parkovísk vo vlastníctve mesta Rožňava na 

uliciach Šafárikova, Štítnická, Kósu-Schoppera, Košická, Zeleného stromu, Pionierov, 

Budovateľská a Námestie baníkov v Rožňave. 

- Pred realizáciou stavby na Šafárikovej ulici v Rožňave je potrebné v súlade § 8 ods. 1 

cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne 

užívanie stavbou dotknutých verejných účelových komunikácií - parkovísk vo 

vlastníctve iných právnických osôb. 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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- Na zabezpečenie ochrany účastníkov cestnej premávky v oblasti pracoviska, ako aj 

ochrany vlastného pracoviska je nutné použiť dočasné dopravné značenie. Na 

umiestnenie dočasných dopravných značiek a dočasných dopravných zariadení na 

pozemných komunikáciách je potrebné vypracovať projekt dopravného značenia 

oprávneným projektantom a v súlade s § 3 ods. 2 cestného zákona požiadať tunajší 

cestný správny orgán o vydanie určenia ich použitia. 

- Navrhovaná stavba sa súčasne dotýka aj cesty II. triedy na uliciach Šafárikova a 

Štítnická. Orgánom štátnej správy v danom prípade je Okresný úrad Rožňava, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, J. Krála 1, 048 01 Rožňava. 

19. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu 

Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-

2021/003140-002 zo dňa 13. 04. 2021:  

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade 

so zákonom č. 79/2015 Z. z.. 

- Nebezpečný odpad je možné likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má 

oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu.  

- Uprednostniť zhodnotenie odpadu pred  jeho zneškodnením na skládke odpadov. 

- Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný stavebnému úradu  a OÚ Rožňava 

predložiť doklad (zmluvu) o zneškodnení resp. zhodnotení odpadov, ktoré vznikli počas 

realizácie stavby. 

20. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu 

Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP (ŠSOPaK) č. OU-RV-

OSZP-2021/003573-002 zo dňa 30. 04. 2021: 

- Zo zákona o ochrane prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 vyplýva, že každý je pri 

vykonávaní činnosti, ktorou môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu. 

- V súvislosti s § 3 ods.2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa 

zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej 

zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov 

rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinny ich okamžite 

odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná 

o rastliny ambrózia palinolistá. glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), 

boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá. zlatobyľ kanadská, zlatobyľ 

obrovská. 

- Narušený pôdny kryt je po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, 

prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávnym semenom. 

- V prípade výrubu stromov alebo krov je potrebné dodržať podmienky podľa § 47 ods.  

3 a 4  zákona  o  OPaK. V  rámci  zastavaného  územia krovité porasty  a výmerou nad  

      10 m², vyžaduje súhlas  orgánu ochrany prírody a krajiny. 

- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a 

musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a 

to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.  
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- Počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, 

prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne 

likvidované. 
- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať zásady ochrany prírody 

a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a  rastlín v zmysle § 34 a § 35 

zákona. 

21. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu 

Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP (ŠVS) č. OU-RV-OSZP-

2021/005723-002 zo dňa 21. 07. 2021: 

- Súbeh plynovodu s vodným tokom je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle ustanovení 

STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. 
- V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov („vodný 

zákon“) môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. 

Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch 

pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary. 
- Nové potrubie plynovodu navrhnuté v súbehu s vodným tokom v jeho pobrežnom 

pásme, v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu, umiestniť bližšie k jestvujúcej 

trafostanici, z druhej strany jestvujúceho plynovodu ako je navrhnuté. 
- V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do pobrežných 

pozemkov vodného toku. Po ukončení stavebných prác všetky narušené pobrežné 

pozemky uviesť do pôvodného stavu. 
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v 

dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný 

materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného 

toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po 

zrealizovaní súbehu. 
- Počas vykonávania stavebných prác a prevádzkovania je potrebné zabezpečiť, aby 

nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať 

sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, 

znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé 

výkresy skutočného uloženia potrubia plynovodu v súbehu s vodným tokom (situáciu 

trasy, pozdĺžny a priečny profil s hĺbkou uloženia plynovodu so zameraním vo 

výškovom systéme BPV). 
- V prípade, že súbeh plynového potrubia nebude zrealizovaný v súlade s týmito 

požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k 

poškodeniu potrubia, vzniknuté škody na potrubí, ako aj náklady na uvedenie potrubia 

plynovodu do prevádzkyschopného stavu bude znášať jeho prevádzkovateľ. 
- Správca dotknutého vodného toku si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k zahájeniu 

a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do pobrežného pozemku vodného toku žiada 

prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správy povodia Slanej Rimavská 

Sobota (Ing. Ladislav Kováč, mobil: 0903 601 754). 
- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 

predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za 

povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku 

nezodpovedá za škody mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných 

tokov.  
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Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou 

haváriou alebo katastrofou. 
- Začiatok prác a ukončenie prác písomne oznámiť Okresnému úradu Rožňava, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Slovak 

Telekom a.s.  č. 6612209191 zo  dňa 21. 03. 2022: 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca   platnosť  uplynutím  doby  platnosti  uvedenej  vyššie  vo  vyjadrení,  

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať  spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 

- 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 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. 

- 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. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie 

od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
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23. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia k umiestneniu stavby 

dotknutého orgánu Východoslovenskej distribučnej a.s.  č. 6308/2022 zo  dňa  

30. 03. 2022: 
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 

objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na 

Východoslovenskú distribučnú a.s. t.č. 055 0610 2792, 055 6102213. 

-  V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu   

plánovaného  výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 

previsu. 

-   Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 

-  Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 

musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 

1,2. 

-   Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol 

prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia, zástupcu 

našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním 

odkrytého kábla.  Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6104141. 

-  Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 

vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na 

náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému 

poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000- 5-52 a 73 6005. 

-   Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, 

ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia 

elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. 

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 

z vyjadrenia č. 2025/2021 zo dňa 08. 11. 2021: 

- Projektovú dokumentáciu spracovať tak, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne 

dodržané ochranné pásma podľa ustanovenia § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách a príslušné STN. 
- Pri   križovaní  siete, tesných   súbehoch, pri budovaní   komunikácií   alebo spevnených  

  plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním. 
- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: 

mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, 

alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. 

- Pred začatím zemných prác si objednať u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a 

zariadení na adrese UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, 

alebo mailom na adrese . Objednávku doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom 

vytýčenia. K žiadosti pripojiť uvedené vyjadrenie. 

- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa § 68 zákona č. 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. 

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce 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. 
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- Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 

polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

- V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi 

telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC je potrebné aby k 

ukladaniu a zásypu bol prizvaný stavebný dozor, č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091. 

- Odkryté časti siete UPC musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a 

poškodeniu nepovolanou osobou. 

- V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných 

zariadení) spoločnosti UPC prizvať stavebný dozor spoločnosti UPC pred zásypom 

(zakrytím) na kontrolu, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, 

zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi. 

- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu. 
- Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.  

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC 

na č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné 

vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami. 

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutej spoločnosti 

Orange Slovensko a.s. č. KE-0684/2022 zo dňa 10. 03. 2022: 
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení 

sietí, tesných súbehoch, pri vybudovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ 

nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky 

vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 

projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky 

budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou prekládky PTZ 

Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so 

spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie 

stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

- Pred začatím zemných prác objednať vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo 

na povrchu terénu u správcu podzemných telekomunikačných vedení a zariadení (PTZ). 

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 

možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 

povrchu terénu, pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou 

opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) vo 

vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej 

polohy PTZ. 

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu. 

- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ. 
- Zabezpečiť súhlas správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ. 
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- Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a poškodeniu 

nepovolanou osobou. 
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markéry). 
- Prípadné poškodenie PTZ bezodkladne oznámiť správcovi sietí na tel. č. 033/ 7732032, 

mob. 0907 721378. 
- Overiť výškové a stranové uloženie podzemných vedení a zariadení ručnými sondami. 
- Pred záhrnom obnažených PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa 

a správcu PTZ. 
26. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu 

Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. č. 114606/2021/O 391/2021 zo dňa 

18. 10. 2021: 
- Pred realizáciou prác žiadame vyzvať VVS a.s. závod Rožňava formou objednávky o 

presné vytýčenie smeru  a  výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Táto  služba 

je spoplatňovaná, 1 hodina stojí 52,83 € a k cene za práce sa vyfakturujú aj skutočné 

dopravné náklady. Po podaní objednávky môžete kontaktovať p. Jána Fábiána na tel. č. 

0903/517968, jan.fabian@vodame.eu 

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutej spoločnosti free 

zona, s.r.o. č. 2021/0053 zo dňa 08. 12. 2021: 
- Podmienky ochrany a dozorovania vedení free-zona s.r.o. počas samotnej výstavby 

musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a 

spoločnosťou free-zona s.r.o. Posledným termínom určenia zodpovedných osôb je 

termín vytýčenia siete free-zona, Táto skutočnosť sa zaznamená v stavebnom denníku. 

- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

- Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy telekomunikačných 

zariadení. Toto sa vykoná na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej 

doručenia spoločnosti free-zona s.r.o.. Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržanie 

ochranných pásem podľa zákona. 

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 

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. 

- Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 

polohovú odchýlku 30 cm. skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

- V prípade ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi 

telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti free-zona s.r.o., musíte vopred prizvať k 

ukladaniu a zásypu zástupcu spoločnosti free-zona s.r.o. 

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti free-

zona s.r.o. V prípade poškodenia optického kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi 

dvoma najbližšími rozvádzačmi. 

- V prípade ak dôjde k odkrytiu telekomunikačných zariadení free-zona s.r.o. musia byť 

pred zásypom týchto vedení prizvaný zástupcovia spoločnosti free-zona s.r.o. na 

kontrolu spätného zásypu telekomunikačných zariadení. 
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- V prípade vynútenej prekládky telekomunikačného zariadenia predložiť na schválenie 

projekt navrhovanej prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady Navrhovateľa. Práce 

realizuje spoločnosť free-zona s.r.o., alebo organizácia poverená spoločnosťou free-

zona s.r.o. 

- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti free-

zona s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 

počas výstavby na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach. 

28. Stavebník je povinný dodržať podmienky zo záväzného stanoviska dotknutého 

orgánu Krajského pamiatkového úradu č. KPUKE-2021/6815-02/29834/DU, GD 

zo dňa 19. 04. 2021: 
- Stavebník oznámi (písomne alebo emailom) dotknutému orgánu začatie výkopových 

prác v dvojtýždňovom predstihu a umožní mu vstup na stavenisko a ohliadku výkopov 
pred ich zasypaním. 

- Ak v priebehu úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten, 
kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález dotknutému orgánu a až do vydania 
rozhodnutia zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu, podľa § 32 
odseku 14 pamiatkového zákona. 

- V prípade ak sa rekonštrukcia plynovodov v časti, ktorá sa týka územia pamiatkovej 
zóny (Nám. Baníkov, Betliarska ulica od námestia po Špitálsku ulicu, Šafárikova ulica 
od Košickej po Nám. baníkov), dotkne aj osadzovania nových meračov plynu na 
fasádach objektov na území pamiatkovej zóny, to je možné vykonať iba na základe 
Rozhodnutia KPÚ Košice ku jednotlivým zámerom (na základe žiadosti, podanej 
vlastníkom) a následne záväzného stanoviska ku PD príslušnej prípojky a osadenia 
nového plynomeru. 

- Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska 
vlastník vopred prerokuje a predloží dotknutému orgánu na vydanie záväzného 
stanoviska podľa § 32 odseku 10 pamiatkového zákona. 

- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických 

nálezov a archeologických nálezísk bude vykonávať zamestnanec dotknutého orgánu, 

podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona. 

29. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutej spoločnosti 

ANTIK telecom, a.s. č. 335/3/2022 zo dňa 15. 03. 2022: 
- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a 

mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 - 

Martin Kopera, 

- v okolí našich káblov - 3 m - je potrebný ručný výkop, 

- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 

plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 

previsu, 

- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu, 

- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 

musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 

736005, 

- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu 

TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú 

šachtu umiestniť poklop triedy D400, 

- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady 

investora. 
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- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich 

vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí 

dohody, 

- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný 

zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia, 

- v prípade, ak sa na Vami definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je 

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

30. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia účastníka konania 

RVRENT, s.r.o. zo dňa 13. 06. 2022: 

- Žiadame vopred písomne oznámiť deň začatia a skončenia rekonštrukcie na parcele 

302/5, kdeže predmetná parcela je prenajímaná ďalším podnikateľským subjektom. 

- V prípade, ak by malo dôjsť ku odstávke dodávky zemného plynu, žiadame vopred 

písomne oznámiť deň začiatku a konca odstávky. 

- Žiadame, aby pri vytyčovaní trasy rekonštrukcie na pozemkoch RVRENT s.r.o. bol 

prizvaný a prítomný zástupca našej spoločnosti. Termín vytyčovania oznámiť našej 

spoločnosti písomne a vopred. 

- Žiadame, aby pri začatí prác podľa tohto stavebného povolenia bolo písomne odovzdané 

stavenisko medzi spoločnosťou RVRENT s.r.o. a SPP distribúcia, s pevným časovým 

harmonogramom prác, spôsob zabezpečenia staveniska a spôsob úpravy staveniska po 

dokončení prác. 

- Žiadame, aby všetky plochy a stavby, na ktorých bude prebiehať rekonštrukcia boli 

uvedené do stavu pred rekonštrukciou a ku kolaudácií tejto stavby písomne doložené 

potvrdenie od našej spoločnosti, že stavenisko bolo vrátené v pôvodnom stave, v 

poriadku a bez závad a nedorobkov. 

- Trváme na čiastkovej zmenu trasy plynovodu na parcele 302/5. /príloha č. l/ 

31. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia účastníka konania Allianz 

- Slovenská poisťovňa, a.s. zo dňa 09. 06. 2022: 
- spevnené plochy na pozemku pare. č. 302/3, dotknuté rekonštrukčnými prácami, budú 

investorom uvedené do pôvodného stavu bezodkladne po skončení prác; v prípade 

objavenia sa neskorších nedostatkov (napr. sadanie dlažby) zabezpečí investor 

neodkladnú opravu; táto povinnosť bude platiť po dobu 5 rokov od kolaudácie stavby; 

- nespevnené plochy na pozemku pare. Č. 302/3, ktoré tvoria zelený pás drevín pozdĺž 

mestskej komunikácie, bezprostredne dotknuté rekonštrukčnými prácami, budú 

investorom uvedené do pôvodného stavu resp. investor zabezpečí náhradnú výsadbu v 

súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu. V prípade objavenia sa 

neskoršieho poškodenia alebo úhynov drevín, investor na seba preberá zodpovednosť 

podľa Zákona č. 543/2002, § 47 a zabezpečí na svoje náklady potrebné stanoviská 

kompetentných orgánov, výrub aj náhradnú výsadbu; táto povinnosť bude platiť po 

dobu 10 rokov od kolaudácie stavby a bude sa vzťahovať na dreviny rastúce do 

vzdialenosti 5 metrov od hranice výkopu; 

- investor určí kontaktnú osobu pre operatívne riešenie nepredvídateľných udalostí a 

oznámi ju spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.;  

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., určuje ako kontaktnú osobu pre oboznamovanie 

dôležitých skutočností a koordináciu svojej prevádzky a stavebných prác Ing. Tibora 

Váczyho, tel. č. 0905 336 266; e-mail: tibor.vaczy@allianz.sk. 
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Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. 

Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou 

nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

Rozhodnutia o námietkach, pripomienkach účastníkov konania: 

 

Dňa 14. 06. 2022 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko účastníka stavebného 

konania   RVRENT, s.r.o.   so   sídlom  Trnavská   cesta  č. 74/A,   821 02   Bratislava   a   dňa  

16. 06. 2022 od spoločnosti Alliaz - Slovenská poisťovňa, a.s.   so   sídlom  Dostojevského rad   

č. 4, 815 74 Bratislava . Stavebný úrad požiadavkám vyhovel a zahrnul ich do podmienok pre 

uskutočnenie stavby pod č. 29 a 30.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s.  so sídlom Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 

podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“, ktorá bude realizovaná na 

Šafárikovej, Hviezdoslavovej, J. Kráľa, K. Schoppera, na Námestí baníkov, na Uliciach 

štítnickej, košickej, pionierov, budovateľskej, na pozemkoch C-KN  parc.  č.  253/5, 253/8, 

266/3, 294/1, 294/18, 294/19, 294/20, 302/1, 302/3, 302/5, 302/8, 302/9, 1751/1, 1773/1, 

1997/2, 2027, 2028, 2223, 2224/1, 2224/3, 2226/1 (totožná s E-KN 229/1, 229/2231/211, 

232/11, 234/1, 235/112327, 2486/1, 2488/22),  2226/4, 2226/7, 2226/9, 2226/10, 2226/11, 

2226/15, 2226/17, 2226/18, 2299 (totožná s E-KN 330/1, 2331/1, 2331/4, 2331/5, 2331/8, 

2331/9),  2322  (totožná  s  E-KN 2488/22), 2324/1  (totožná  s E-KN  2326), 2324/4  (totožná  

s E-KN 2326),  2327/1 (totožná s E-KN 2326), 3330/1 (totožná s E-KN 2324) v k. ú. Rožňava. 

Vlastníkmi  pozemkov sú Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta, so sídlom Šafárikova 

č. 29, 048 01 Rožňava, Košický samosprávny kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru č. 1, 

042 66 Košice, RVRENT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta č. 74/A, 821 02 Bratislava, DS2, 

s.r.o., so  sídlom  Gemerská  č. 563, 04951 Brzotín, Emília Stredanská,  Gerlacovská  č. 861/4,  

040 01 Košice-Sever, Cyril Motyka, bytom Edelényska č. 44, 048 01 Rožňava, Štefan Orbán, 

bytom Edelényska č. 6, 048 01 Rožňava, Gabriel Šikúr, bytom Ružová č. 24, 048 01 Rožňava, 

M-MARKET, a.s., so sídlom Námestie republiky č. 32, 984 01 Lučenec, Allianz-Slovenská 

poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rád č. 4, 815 74 Bratislava.  

Stavebný úrad predloženú žiadosť a podklady stavebníkov preskúmal podľa  § 62 

stavebného zákona a § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou  sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že predložené podklady boli 

postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 3131/2022-32110-VYST-An zo dňa 

02.06.2022 oznámil začatie stavebného konania  a pretože mu boli dobre známe pomery 

staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných 

úprav, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky 

a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak 

k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona. 

Stavebnému úradu boli v stanovenej lehote doručené pripomienky, požiadavky 

účastníkov konania  RVRENT, s.r.o.   so   sídlom  Trnavská   cesta  č. 74/A,   821 02   Bratislava   

a  Alliaz - Slovenská poisťovňa, a.s.   so   sídlom  Dostojevského rad  č. 4, 815 74 Bratislava. 

Spoločnosť RV RENT, s.r.o., odôvodnila svoje požiadavky nasledovne: 
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- skrátenie dĺžky plynovodu /úspora na materiálu a výkope/,  

- výkop plynovodu nepôjde v spevnenej ploche, ale vo voľnej zeleni /podľa našich 

podkladov v navrhovanej trase nie sú vedené žiadne inžinierské siete. / uvedenie po 

pôvodného stavu bude výrazne lacnejšie/ S takouto zmenou súhlasíme. Pozemok novej 

trasy je vo vlastníctve našej spoločnosti, 

- plochy, kde sú v súčasnosti terasy s dlažbou, je dlažba po celej ploche umiestnená na 

železobetónovej platni o hrúbke 50 cm a viac, 

- podľa našich skúseností /pri oprave poruche vodovodu do budovy/ túto plochu nie je 

možné dať do pôvodného stavu, keďže pri otváraní sa naruší celá betónová platba a 

dlažba sa po celej ploche vyduje, odlepí a popuká, 

- výrazne to ovplyvní rýchlosť a hlučnosť prác /bez nutnosti búrania betónových plôch/, 

- toto riešenie nezničí novovybudovanú terasu s rampou pre invalidov, ktorú 

plynovod presne pretína. 

 

       Požiadavkám dotknutých účastníkov stavebného konania stavebný úrad vyhovel 

a zahrnul ich do podmienok pre uskutočnenie stavby do podmienok pre uskutočnenie stavby  č. 

29 a 30.  

Podmienky z vyjadrení, záväzných stanovísk, stanovísk dotknutých orgánov zapracoval 

stavebný úrad do podmienok pre uskutočnenie stavby.  

 

Stavebnému úradu v stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky, pripomienky, 

ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, stavbou nebudú  ohrozené záujmy spoločnosti 

ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a preto  stavebný úrad rozhodol tak, 

ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

K vydaniu stavebného povolenia boli dokladované:  

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,  

- súhlas vlastníka pozemkov s výmenou existujúcich oceľových STL plynovodov č. 

MsÚ/RV-793/2022-3027-Maj zo dňa 27. 01. 2022, 

- súhlas   správcu   miestnych   komunikácií  Technických služieb mesta Rožňava zo dňa  

21. 03. 2022, 

vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov: 
- Okresného úradu Rožňava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-

RV-OCDPK-2022/001571-002 zo dňa 02. 02. 2022, 

- Správy   ciest    Košického    samosprávneho   kraja   č.   IU-2022/2204-810    zo    dňa  

24. 01. 2022, 

- Mesta Rožňava, cestného správneho orgánu č. MsÚ/RV-668/2022-30762-VYST zo dňa 

23. 05. 2022, 

- Okresného úradu Rožňava, odboru krízového riadenia č. OU-RV-OKR-2021/003485-

002 zo dňa 16. 04. 2021, 

- Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru č. OU-RV-PLO1-

2021/003201-002 o dňa 07. 04. 2021, 

- OR   Hasičského   a záchranného   zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-175-001/2021 zo dňa  

20. 04. 2021, 

- Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-

RV-OSZP-2021/003140-002 zo dňa 13. 04. 2021, (ŠVS) č. OU-RV-OSZP-

2021/003213-002   zo   dňa  08. 04. 2021  a  č. OU-RV-OSZP-2021/005723-003 zo dňa  

21. 07. 2022,   (ŠSOPaK)   č.  OU-RV-OSZP-2021/003573-002  zo   dňa   30. 04. 2021 

a č. OU-RV-OSZP-2022/006142-002 zo dňa 14. 06. 2022,  
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- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 

1/2021/106-39211 zo dna 04. 06. 202, 

- FIN.M.O.S., a.s. č. PL/2021 zo dňa 06. 12. 2021, 

- O2  Slovakia, s.r.o., zo dňa 10. 11. 2021, 

- Orange Slovensko a.s., č. KE-0684/2021 zo dňa 10. 03. 2022, 

- Slovak Telekom, a.s.,  č. 6612209191 zo dňa 21. 03. 2022, 

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, a.s., č. 2025/2021 zo dňa 08. 11. 2021, 

- Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závodu Rožňava č. 30973/2022/O 

85/2022 zo dňa 14. 03. 2022,  

- Východoslovenskej distribučnej a.s. č. 630/2022 zo dňa 30. 03. 2022, 

- Free zony, s.r.o. č. 2021/0053 zo dňa 08. 12. 2021, 

- STEFE Rožňava, s.r.o., č. 210003604 zo dňa 22. 11. 2021, 

- SITELU, s.r.o., č. 220303-0604 zo dňa 03. 03. 2022, 

- Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUJKE-2021/6815-02/29834//DU,GD zo 

dňa 19. 04. 2021, 

- ANTIK telecomu, s.r.o., č. 335/3/2022 zo dňa 15. 03. 202, 

 

Správny poplatok bol zaplatený dňa 25. 05. 2022 vo výške 400 € na účet mesta Rožňava 

v zmysle položky 60 písm. g)  „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v platnom znení. 

P  o  u  č  e  n  i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 

048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

                                                                                                 

   Mgr. Iveta Angyalová 

                                                                                   samostatný odborný referent 

 

Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom susedných 

nehnuteľností a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo 

dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci 

susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.  

Toto rozhodnutie má v zmysle ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky 

a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Rožňava a zverejnené na webovej stránke 

mesta po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia. 

 

 

 

 



 


