OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ul. Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
Č.: OU-LV-OCDPK-2016/001298-002

V Leviciach, dňa 25.01.2016

Verejná vyhláška
STAVEBNÉ POVOLENIE
Dňa 29.10.2015 podal stavebník Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice, IČO:
00307203, zastúpený primátorom Ing. Štefanom Mišákom, ţiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu:

„Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040“
pozostávajúcu zo stavebných objektov: SO 01 Príprava územia – výrub stromov, SO 02 Okruţná
kriţovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská cesta), SO 03 Vetvy okruţnej kriţovatky –
miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku, SO 04 Chodníky a zeleň, SO 05 Prekládka plynovodu,
SO 08 Prekládka vzdušného vedenia mestského rozhlasu - MR, SO 09 Prekládka telefónnych
rozvodov, SO 10 Prekládka verejného osvetlenia, SO 11 Náhradná výsadba, na pozemkoch par.
KNC č.: 154/2, 138/1, 378, 380/1, 2431, 2432, 2433, 2434, 3722, 4950, 4963/1 a 4963/2, zapísané
na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Levice a na pozemku par. KNE č.: 9456, zapísaná na LV č. 9207
vo vlastníctve Mesta Levice (par. KNC č.: 4951), k.ú. Levice v obci Levice. Počas demontáţe
vzdušného vedenia mestského rozhlasu, realizované v rámci „SO 08 Prekládka vzdušného vedenia
mestského rozhlasu – MR“, dôjde k dočasnému záberu pozemkov v k.ú Levice vo vlastníctve
fyzických osôb a to par. KNC č.: 4949/1 vedená na LV č. 442, par. KNC č.: 4947/6 vedená na LV
č. 8552, par.KNC č.: 4947/3 vedená na LV č. 10089 a par. KNC č.: 4947/1 vedená na LV č. 9899.
Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 3 a § 16 ods. 5 a 6 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na
ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, prerokoval ţiadosť stavebníka
v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania
postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona
v y d á v a toto

r o z h o d n u t i e,
ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona,
stavebníkovi:

Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice, IČO: 00307203,
zastúpené primátorom Ing. Štefanom Mišákom

povoľuje
líniovú stavbu:

„Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040“
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pozostávajúcu zo stavebných objektov:

SO 01 Príprava územia – výrub stromov
SO 02 Okružná križovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská cesta)
SO 03 Vetvy okružnej križovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku
SO 04 Chodníky a zeleň
SO 05 Prekládka plynovodu
SO 08 Prekládka vzdušného vedenia mestského rozhlasu - MR
SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov
SO 10 Prekládka verejného osvetlenia
SO 11 Náhradná výsadba
umiestnenú v priestore kriţovania ulíc Červenej armády a Ludanskej cesty, ktoré sú súčasťou
regionálnej cesty III/1514 (III/5101) a miestnej komunikácie Ulice kpt. J. Nálepku, na pozemkoch:
 par. KNC č.: 154/2, 138/1, 378, 380/1, 2431, 2432, 2433, 2434, 3722, 4950, 4963/1 a 4963/2,
zapísané na LV č. 1 ako ostatné plochy alebo zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Mesta
Levice;
 par. KNE č.: 9456 zapísaná na LV č. 9207 ako zastavené plochy a nádvoria vo vlastníctve Mesta
Levice (par. KNC č.: 4951);
s dočasným záberom pozemkov počas demontáţe vzdušného vedenia mestského rozhlasu,
realizované v rámci „SO 08 Prekládka vzdušného vedenia mestského rozhlasu – MR“:
 par. KNC č.: 4949/1 v k.ú. Levice, vedená na LV č. 442 ako zastavané plochy a nádvoria vo
vlastníctve: Ing. Daniel Hucovič a Mgr. Magdaléna Hucovičová, Jeruzalemská 4, 917 01 Trnava;
 par. KNC č.: 4947/6 v k.ú. Levice, vedená na LV č. 8552 ako záhrada vo vlastníctve: Ing. Miloš
Odran a Bc. Slávka Odranová, Ul. kpt. J. Nálepku 83, 934 01 Levice;
 par.KNC č.: 4947/3 v k.ú. Levice, vedená na LV č. 10089 ako záhrada vo vlastníctve: Roman
Štrkula, Školská ul. 3089/7, 934 01 Levice;
 par. KNC č.: 4947/1 v k.ú. Levice, vedená na LV č. 9899 ako záhrada vo vlastníctve: PhDr.
Zuzana Bieliková, Ul. kpt. J. Nálepku 83, 934 01 Levice;
s dočasným záberom počas výstavby - plocha pre zariadenie staveniska cca 200 m², bude pouţitá
plocha v priestore jestvujúcej ul. Komenského, ktorej časť – vetva bude natrvalo uzatvorená
(priľahlý chodník zostáva voľný pre peších):
 par. KNC č.: 138/1 a 378 zapísané na LV č. 1 ako ostatné plochy alebo zastavané plochy
a nádvoria vo vlastníctve Mesta Levice;
katastrálne územie:
v obci:
v okrese:
kraj:
účel stavby:
doba trvania stavby:
s celkovým nákladom:
s termínom dokončenia:

Levice
Levice
Levice
Nitriansky
líniová stavba
stavba trvalá
488 078,36 EUR
do 31.12.2017

Mesto Levice, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, listom č.: SÚ2015/10038-002/Kos zo dňa 28.10.2015, vydal súhlas špeciálnemu stavebnému úradu –
Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na vydanie
stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov na
stavbu: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040“ pre časť stavby:
SO 01 Príprava územia – výrub stromov, SO 02 Okruţná kriţovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA,
Ludanská cesta), SO 03 Vetvy okruţnej kriţovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku, SO 04
Chodníky a zeleň, SO 05 Prekládka plynovodu, SO 08 Prekládka vzdušného vedenia mestského
rozhlasu – MR, SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov, SO 10 Prekládka verejného osvetlenia
a SO 11 Náhradná výsadba, v obci Levice, k.ú. Levice, na pozemkoch KNC par.č.: 2432, 380/1,
154/2, 4963/2, 4950, 3722, 2431, 2433, 378, 138/1, 4963/1, 2434, 4951 (9456 E), 4947/3, 4947/1,
4947/6 a 4949/1 a zároveň overil dodrţanie podmienok jej umiestnenia s rozhodnutím o umiestnení
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stavby č. SÚ-2199-004/2009-Kos. zo dňa 18.02.2010, právoplatné dňa 24.06.2010. Pre
umiestnenie stavby bolo Mestom Levice, zastúpené primátorom Ing. Štefanom Mišákom, ako
príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, ďalej len stavebný zákon, vydané
pod číslom č.: SÚ-2199-004/2009-Kos. zo dňa 18.02.2010, právoplatné dňa 24.06.2010, pre
stavebníka Nitriansky samosprávny kraj. Platnosť uvedeného územného rozhodnutia bola
rozhodnutím Mesta Levice č.: SÚ-2012/5461-001/Nav. zo dňa 04.06.2012, právoplatné 22.06.2012,
predĺţená do 24.06.2014. Opätovne bola platnosť uvedeného územného rozhodnutia rozhodnutím
Mesta Levice č.: SÚ-2014/5653-001/Nav. zo dňa 03.06.2014, právoplatné 26.06.2014, predĺţená
do 31.12.2016.
Keďţe územné rozhodnutie bolo vydané pre stavebníka Nitriansky samosprávny kraj, IČO:
36003328, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, zastúpený predsedom doc.
Ing. Milanom Belicom, PhD. a Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta Ing. Štefanom Mišákom,
uzatvorili dňa 13.10.2015 pod ev.č.: 1588/2015 „Zmluvu o zdruţení finančných prostriedkov,
zdruţení činností a vzájomnej spolupráce“, ktorá nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia, t.j. dňom 16.10.2015. Podľa Čl. II predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán
o zdruţení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela –
realizácie stavby: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“, ktorej investorom
a stavebníkom bude Mesto Levice. Podľa Čl. V.: nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešli všetky
práva a povinnosti stavebníka Nitrianskeho samosprávneho kraja na Mesto Levice, ktoré je
oprávnené konať a vystupovať ako stavebník. Mesto poţiada o vydanie stavebného povolenia tak,
ţe stavebníkom diela bude Mesto Levice.
Projektovú dokumentáciu stavebných objektov SO 01 Príprava územia – výrub stromov, SO 02
Okruţná kriţovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská cesta), SO 03 Vetvy okruţnej
kriţovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku, SO 04 Chodníky a zeleň a SO 11 Náhradná
výsadba, ktorých súčasťou je aj trvalé dopravné značenie a projektovú dokumentáciu dočasného
dopravného značenia, riešenú v rámci POV (plán organizácie výstavby) a POD (plán organizácie
dopravy), vypracoval Ing. Vladimír Pauer, číslo oprávnenia 0405*Z*2-1,2, ako autorizovaný
stavebný inţinier v kategórii „Inţinierske stavby“ s rozsahom oprávnenia „Dopravné stavby,
Vodohospodárske stavby“. Projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 05 Prekládka
plynovodu, vypracoval Ing. Ján Kaniansky, číslo oprávnenia 3215*Z*A2, ako autorizovaný stavebný
inţinier v kategórii „Komplexné architektonické a inţinierske sluţby a súvisiace technické
poradenstvo“. Projektovú dokumentáciu stavebných objektov SO 08 Prekládka vzdušného vedenia
mestského rozhlasu - MR, SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov, SO 10 Prekládka verejného
osvetlenia vodovodu, vypracoval Ing. Miroslav Slančík, číslo oprávnenia 2323*A*2-3, ako
autorizovaný stavebný inţinier v kategórii „Inţinierske stavby“ s rozsahom oprávnenia „Líniové
vedenie a rozvody“.
Stavba „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040“ rieši len
samotnú prestavbu jestvujúcej priesečnej kriţovatky na kriţovatku okruţnú s prekládkami
inţinierskych sietí, ktoré sú vyvolané samotnou prestavbou kriţovatky. Cieľom je odstránenie
bodovej závady v tejto lokalite a zabezpečenie rýchlejšej, plynulejšej a bezpečnejšej dopravy
v jednotlivých smeroch vetiev kriţovatky.



SO 01 Príprava územia – výrub stromov
Navrhnutá okruţná kriţovatka si vyţiada výrub nasledovných stromov: 4 kusy drevín druhu lipa
veľkolistá (Tilia platyphyllos) z toho 2 ks s obvodom kmeňov 196 cm a 144 cm meraných vo
výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku vedenom v KN registra C na par.č. 2432
v k.ú. Levice vo vlastníctve Mesta Levice, druh pozemku ostatné plochy a 2 ks s obvodom
kmeňov 150 cm a 206 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku
vedenom v KN registra C na par.č. 380/1 v k.ú. Levice vo vlastníctve Mesta Levice, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.
Lipy sa nachádzajú v uličnom stromoradí po kaţdej strane ulice. Výrub bude vykonaný najmä
v období vegetačného pokoja (01.10. – 31.03.) najneskôr do 31.03.2018.
Vlastníkom drevín je Mesto Levice.



SO 02 Okružná križovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská cesta)
Okružná križovatka je navrhnutá s nasledovnými parametrami:
vonkajší priemer D=34,00 m; šírka okruţného jazdného pruhu=6,00 m; prstenec okolo
stredového ostrovčeka=2,5 m; stredový ostrovček D=16,0 m; šírka vozovky okruţného
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pásu=6,50 m; šírka vozovky vjazdov=5,0-5,5 m; šírka vozovky výjazdu=5,5-6,0 m; vjazdový
polomer=min. 14m; výjazdový polomer=min. 15,0 m; priečny sklon okruţ. jazdného pruhu=2,50
%; priečny sklon okruţ. prstenca=5,0 %; pozdĺţny sklon=min.0,51% a pozdĺţny sklon
=max.2,57%.
Dĺţka vetvy Ul. Červenej armády, cesta III/1514 (III/5101) bude 41,00 m.
Dĺţka vetvy Ludanská cesta, cesta III/1514 (III/5101) bude 19,35 m.
Odvádzanie povrchových daţďových vôd je navrhnuté cez uličné vpuste do jestvujúcej
jednotnej mestskej kanalizácie. Plocha spevnených plôch navrhnutej okruţnej kriţovatky
zostáva totoţná s plochou jestvujúcej kriţovatky.
Konštrukcia vozovky – kompletne nová, spolu 650 mm:
Asfaltobetón strednozrnný AC 11,0,II
50 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Asfaltový betón hrubozrnný AC 16,L,II
60 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Obaľované kamenivo hrubozrnné AC 22,P,II
100 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Kamenivo spevnené cementom CBGM C 8/10 I 200 mm
Štrkodrva ŠD (fr. 32-63 mm)
120 mm
Štrkopiesok ŠP
120 mm
cestná pláň
Konštrukcia vozovky na jestvujúcom podklade z kameniva:
Asfaltobetón strednozrnný AC 11,0,II
50 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Asfaltový betón hrubozrnný AC 16,L,II
60 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Obaľované kamenivo hrubozrnné AC 22,P,II
100 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Kamenivo spevnené cementom CBGM C 8/10 I 200 mm
vyrovnávacia vrstva
150-250 mm
Konštrukcia prstenca a deliaceho ostrovčeka, spolu 650 mm:
Betónová zámková dlaţba
80 mm
Lôţko zo zavlhlej cementovej malty
40 mm
Kamenivo spevnené cementom KSC
230 mm
Jestvujúca konštrukcia – po odstránení asfaltobetónov
Štrkodrva ŠD
150 mm
Štrkopiesok ŠP
150 mm
cestná pláň
V priestore okruţnej kriţovatky sú navrhnuté trvalé retroreflexné dopravné gombíky TDG HO –
biele na zvýraznenie stredového ostrovčeka, stredovej deliacej čiary, vodiacej čiary po obvode
kriţovatky, deliacich ostrovčekov a priechodov pre peších.
Výsadba stredového ostrovčeka:
humózna vrstva zeminy s výsadbou kríkov: Cotoneaster Dammeri – nízky kultivát, Coral
Beauty – skalník, Prunus Laurocerassus Otto Luyken – vţdy zelená bobkovišeň, Euonymus
Fortunei Siver Queen – plazivý striebristo zelený bršlen.
Základné výmery:
Plocha okruhu vozovky
561,50 m²
Plocha prstenca
144,50 m²
Plocha deliaceho ostrovčeka – Ludanská cesta
14,20 m²
Plocha deliaceho ostrovčeka – Červenej armády
9,50 m²
Plocha stredového ostrovčeka – zeleň
201,00 m²
Vetvy okružnej križovatky:
Plocha vetvy Ul. Červenej armády, cesta III/1514 (III/5101)
510,00 m²
Plocha vetvy Ludanská cesta, cesta III/1514 (III/5101)
252,00 m²
Vlastníkom stavebného objektu po realizácii a skolaudovaní bude Nitriansky samosprávny kraj.



SO 03 Vetvy okružnej križovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku
Dĺţka vetvy Ul. kpt. Nálepku - ľavá bude 20,20 m.
Dĺţka vetvy Ul. kpt. Nálepku - pravá bude 21,00 m.
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Odvádzanie povrchových daţďových vôd je navrhnuté cez uličné vpuste do jestvujúcej
jednotnej mestskej kanalizácie. Vpuste sú navrhnuté tak, aby bolo minimalizované mnoţstvo
napojovacích bodov do existujúcej kanalizácie. Plocha spevnených plôch navrhnutých vetiev
zostáva totoţná s plochou jestvujúcich vetiev.
Konštrukcia vozovky na jestvujúcom podklade z kameniva:
Asfaltobetón strednozrnný AC 11,0,II
50 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Asfaltový betón hrubozrnný AC 16,L,II
60 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Obaľované kamenivo hrubozrnné AC 22,P,II
100 mm
Spojovací postrek asfaltový PS,A
0,7 kg/m²
Kamenivo spevnené cementom CBGM C 8/10 I 200 mm
vyrovnávacia vrstva
150-250 mm
Základné výmery:
Plocha vetvy Ul. kpt. Nálepku - ľavá
235,00 m²
Plocha vetvy Ul. kpt. Nálepku - pravá
216,00 m²
Vlastníkom stavebného objektu bude Mesto Levice.



SO 04 Chodníky a zeleň
Navrhnuté chodníky sú upravené v súlade s návrhom okruţnej kriţovatky. Prechody pre
chodcov sú upravené ako bezbarierové, s krytom z betónovej zámkovej dlaţby a sú zároveň
upravené s navádzacími pásmi pre nevidiacich. Pri priechodoch pre chodcov sú navrhnuté
retroreflexné dopravné gombíky TDG HO – biele. Nasvietenie priechodov pre chodcov pri
zníţenej viditeľnosti (tma) je navrhnuté obojstranné, na stoţiaroch s asymetrickou vyţarovacou
charakteristikou. Minim. šírka chodníka pri styku s vozovkou pri nároţiach objektov je 2,0 m.
Konštrukcia chodníka s krytom z liateho asfaltu, spolu 230 mm:
Liaty asfalt LA
30 mm
Asfaltová lepenka A 400 H
Podkladný betón
100 mm
Štrkopiesok ŠP
100 mm
Konštrukcia chodníka – kryt z betón. dlažby a konštrukcia bezbarierového priechodu na
chodníku, spolu 270 mm:
Betónová zámková dlaţba
60 mm
Ukladacia vrstva (fr. 4-8 mm)
30 mm
Štrkodrva ŠD fr. 8-16 mm
80 mm
Štrkodrva ŠD fr. 16-32 mm
100 mm
Konštrukcia vjazdov do parciel s krytom z liateho asfaltu, spolu 330 mm:
Liaty asfalt LA
30 mm
Asfaltová lepenka A 400 H
Podkladný betón
150 mm
Štrkopiesok ŠP
150 mm
Konštrukcia vjazdov do parciel s krytom z betón. dlažby, spolu 410 mm:
Betónová zámková dlaţba
80 mm
Ukladacia vrstva (fr. 4-8 mm)
30 mm
Štrkodrva ŠD fr. 8-16 mm
150 mm
Štrkodrva ŠD fr. 16-32 mm
150 mm
Zeleň je navrhnutá v častiach medzi chodníkmi a vozovkou. Návrh zelene zahrňuje úpravu
plochy a zatrávnenie.
Základné výmery:
Chodníky – kryt ţivičný
178,20 m²
Chodníky – kryt dláţdený
286,00 m²
Vjazdy do parciel – kryt ţivičný
41,30 m²
Vjazdy do parciel – kryt dláţdený
43,70 m²
Zeleň
648,60 m²
Vlastníkom stavebného objektu bude Mesto Levice.



SO 05 Prekládka plynovodu
Vzhľadom k tomu, ţe existujúci STL plynovod z oceľových rúr DN80 a z polyetylénových D160
a D40 sa nachádza v trase navrhovanej komunikácie, je potrebné vykonať preloţku STL
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plynovodu. Preloţený STL plynovod z polyetylénových rúr bude vedený v novej trase
v zelenom stredovom ostrovčeku kruhového objazdu, v rozoberateľnej neprejazdnej dlaţbe a
bude kriţovať navrhovanú cestu. Preloţený plynovod bude vyhotovený z polyetylenových rúr
s dodrţaním kontinuity prierezu, teda nesmie dôjsť k zmene výškového uloţenia. K zmenám
smeru trasy plynovodu je potrebné pouţiť potrubné oblúky.
Vlastníkom stavebného objektu po realizácii a skolaudovaní bude SPP - distribúcia, a.s..



SO 08 Prekládka vzdušného vedenia mestského rozhlasu - MR
Prekládka vzdušného vedenia NN, riešená v objekte SO 07 a prekládka stoţiarov verejného
osvetlenia, riešená v objekte SO 10, vyvolala prekládku mestského rozhlasu (MR). V objekte
SO 07 sú demontované stĺpy NN vedenia č. 1108, č. 412 a v objekte SO 10 stoţiar VO č. 784.
Vzdušné vedenie MR, ktoré sa nachádza na týchto stĺpoch a stoţiaroch bude demontované.
Prekládka vedenia MR začína od nového stĺpu NN vedenia č. 1108, na ktorom sa ukončí
vedenie od stĺpu NN č. 1107. Prekládka je navrhnutá novým vzdušným vedením z vodičov 2 x
CY10 mm², ktoré bude upevnené na nových stoţiaroch VO č. 12, č. 11, č. 13 a na novom
oceľovom stoţiari označenom MR1 pomocou pozinkovaných konzol s porcelánovými izolátormi
NC. Vedenie bude ukončené na stoţiari VO č. 2041 a na drevenom stĺpe označenom MR2, kde
sa urobí prepojenie do jestvujúceho rozvodu. Dĺţka nového vedenia je 162 m. Na nový stoţiar
VO č. 11 sa preloţia demontované reproduktory zo stoţiara MR3.
Demontované budú dva reproduktory zo stoţiaru MR3, oceľový stoţiar MR3, konzoly
a vzdušné vedenie MR v dĺţke 152 m.
Vlastníkom stavebného objektu bude Mesto Levice.



SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov
Projekt rieši prekládku kábelovodu - šachty C12, zosilnenie stropu šachty L1 a prekládku
miestnych telefónnych káblov a vzdušných vedení, ktoré zasahujú do riešenej kriţovatky.
V zeleni pri kriţovatke ulíc kpt. Nálepku a Ludanská, vedľa šachty kábelovodu označenej L1 sa
nachádza sieťový rozvádzač SR 101/5-7, do ktorého prichádzajú miestne káble zo šachty.
Tento sa dostane blízko k ceste a preto bude preloţený, pričom káble z L1 budú presmerované
do nového SR. Šachta kábelovodu L1 sa čiastočne dostane pod novú vozovku, preto sa na nej
urobí nová stropná doska. Šachta kábelovodu označená C12, ktorá sa nachádza v chodníku,
zasahuje do navrhovanej vozovky okruţnej kriţovatky, preto sa preloţí na nové miesto
a prepojí sa novým kábelovodom so šachtou E8. Rúry kábelovodu, ktoré smerujú do šachty
C11 budú ukončené v novej šachte C12. Dva drevené stĺpy budú preloţené a nahradené
novými. Stĺp na začiatku Ludanskej cesty slúţi pre priebeţné vedenie. Na preloţený stĺp na
ulici kpt. Nálepku bude umiestnený nový ÚR, typ SUR 040.1, ktorý bude napojený novým
káblom zo šachty L1, nakoľko pôvodný kábel sa dostal do navrhovanej cesty. Po zrealizovaní
prekládok demontovať všetky nefunkčné telefónne káble z kábelovodu a ich spojky. Stará
šachta C12 sa zasype.
Vlastníkom stavebného objektu po realizácii a skolaudovaní bude Slovak Telekom, a.s..



SO 10 Prekládka verejného osvetlenia
Do navrhovanej okruţnej kriţovatky zasahujú štyri stoţiare verejného osvetlenia a rozvádzač
verejného osvetlenia RVO a je potrebná ich demontáţ. Osvetlenie kriţovatky je riešené
siedmimi sodíkovými svietidlami 100 W, umiestnenými na oceľových stoţiaroch so závesnou
výškou svietidiel 9 m. Výloţníky jednoramenné, dĺţky 1 m. Osvetlenie priechodov pre chodcov
je riešené ôsmimi LED svietidlami P1-P8 umiestnenými na oceľových stoţiaroch so závesnou
výškou svietidiel 6 m. Svietidlá P1-P7 budú umiestnené na siedmich nových oceľových
stoţiaroch so závesnou výškou svietidiel 6 m. Svietidlo P8 sa umiestni vo výške 6 m na
jestvujúci stoţiar VO č. 841. Jedno svietidlo na Ul. kpt. Nálepku sa osadí na nový stĺp NN č.
1108, ktorý je riešený v objekte SO 07. Výloţníky jednoramenné, dĺţky 2,0 aţ 3,5 m. Stoţiare
VO budú medzi sebou prepojené káblom CYKY-J 4 x 16 mm² a budú zapojené do jestvujúcich
stoţiarov VO č. 841, č. 1513 a na vzdušné vedenie VO na stĺpe NN č. 411. Jestvujúce stoţiare
VO č. 782, č. 785 a č. 791, sa napoja z nových stoţiarov pomocou kábla typ AYKY-J 4x25.
Verejné osvetlenie bude napojené z nového rozvádzača VO, označeného RVO. Elektrický
prívod do RVO je navrhnutý káblom AYKY-J 4x70 z jestvujúcej VRIS 1 na stĺpe NN č. 1201.
Celková dĺţka káblových rozvodov VO je 445 m.
Vlastníkom stavebného objektu bude Mesto Levice.
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SO 11 Náhradná výsadba
Náhradná výsadba bude realizovaná z priestorových dôvodov mimo priestoru kriţovatky,
v hodnote spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. Rozhodnutím č.: 724/2015 zo dňa
24.11.2015 (právoplatné dňa 05.01.2015) orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody
uloţil stavebníkovi Mestu Levice uskutočniť na svoje náklady v termíne najneskôr do
31.10.2018 na pozemku vedenom v KN registra C s parcelným číslom 154/2 v k.ú. Levice,
ktorý je vo vlastníctve Mesta Levice, náhradnú výsadbu 10 ks stromov lipa veľkolistá (Tilia
platyphyllos) s min. obvodom kmienka 20-25 cm s kotvením a mulčovaním v zmysle STN 83
7016. Ako výsadbový materiál budú pouţité dreviny I. kategórie, t.j. stromy svojím habitom
zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení, so
zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou. Stromy budú vysadené na pozemku
ako stromoradie v spone 8 m. V prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu stavebník
zrealizuje dosadbu.
Vlastníkom náhradnej výsadby bude Mesto Levice.
Plán organizácie výstavby (POV) a Plán organizácie dopravy (POD):
Plocha zariadenia staveniska je navrhnutá v priestore jestvujúcej Ul. Komenského, ktorej časť
– vetva bude natrvalo uzatvorená. Celková plocha zariadenia staveniska je cca 200 m². Prístup
pre peších resp. zásobovanie obchodu Farby-laky bude po priľahlom chodníku Ul.
Komenského, ktorý zostáva voľný. Na ploche ZS budú umiestnené len bunky – sociálne
zariadenie pre robotníkov a vedenie stavby, resp. malé sklady drobných materiálov a náradia
pre robotníkov. Skladové priestory stavebných materiálov si dodávateľ stavby musí zriadiť
mimo priestory riešenej stavby – na okraji mesta. Na stavbu sa bude priebeţne dodávať len
toľko stavebného materiálu koľko stihnú priamo zabudovať. Stavba bude realizovaná na dve
etapy výstavby: I. etapa – uzávierka ½ vozovky Ul. Červenej armády a Ul. Ludanskej a priľahlej
časti Ul. kpt. Nálepku. Pri realizácii plynovodu bude v trvaní dvoch dní uzatvorená celá riešená
kriţovatka. II. etapa – uzávierka druhej polovice vozovky Ul. Červenej armády a Ul. Ludanskej
a priľahlej časti Ul. kpt. Nálepku.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

Stavba bude uskutočňovaná podľa predloţenej a v stavebnom konaní overenej (tunajším
stavebným úradom) projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Stavebné objekty: SO 02 Okružná križovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská
cesta), SO 03 Vetvy okružnej križovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku a SO 04
Chodníky a zeleň, sa môžu realizovať až po preložení 1kV a 22kV distribučných vedení
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, ktoré sa nachádzajú v záujmovom
území stavby.
Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo
fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom.
Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení
k ich vytýčeniu a musí dodržiavať priestorovú normu STN 73 6005, STN 75 5411, STN 75
5402 a STN 73 6701.
Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
(§ 52 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebník je povinný vyţiadať si od
stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.
Stavba bude realizovaná dodávateľsky, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému
úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu meno zodpovedného stavbyvedúceho
do 7 dní po podpise zmluvy o dielo.
Stavebné povolenie stráca platnosť, keď stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo
dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.
V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný poţiadať tunajší stavebný úrad
pred uplynutím platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.
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10) Stavebník je povinný (v súlade s § 66 ods. 2 písmeno h) stavebného zákona) stavebnému
úradu písomnou formou oznámiť termín zahájenia stavebných prác.
11) Pri realizácii stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavebník je povinný stavenisko
stavby od počiatku zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb.
12) Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodrţiaval
podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
13) Počas realizácie stavby dodrţať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce.
14) Stavebné materiály pouţité pri výstavbe musia mať doklady o overení poţadovaných
vlastností. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii
stavby.
15) Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inţinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace
nehnuteľnosti.
16) Zhotoviteľ stavby je povinný umoţniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným
znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať
predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť
závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, ţivoty, či zdravie osôb, alebo môţu spôsobiť
značné národohospodárske škody.
17) Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej
stavby. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný a montáţny denník, v ktorom zaznamenáva
aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
18) Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje. Pouţitie týchto priestorov je
viazané na osobitné povolenie vydané príslušným mestským alebo obecným úradom.
19) Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré
spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
20) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi:
- označenie stavby,
- označenie stavebníka,
- označenie zhotoviteľa stavby,
- označenie stavebného dozoru stavby,
- kto a kedy stavbu povolil,
- termín začatia a ukončenie stavby,
- meno zodpovedného stavbyvedúceho.
21) Stavebník je povinný pred začatím realizácie stavby včas požiada Okresný úrad Levice,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, o povolenie
čiastočnej, prípadne úplnej uzávierky cesty III/1514 (III/5101).
22) Stavebník je povinný pred začatím realizácie stavby včas požiada Mesto Levice v zmysle
§ 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, o povolenie čiastočnej, prípadne úplnej uzávierky miestnych
komunikácií.
23) Stavebník je povinný na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040 v meste Levice počas
realizácie stavby zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia podľa „Určenia“
č.: OU-LV-OCDPK-2015/009918-008 zo dňa 09.10.2015, vydaného Okresným úradom Levice,
odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na základe súhlasu OR PZ ODI Levice
č.p.: ORPZ-LV-ODI1-158-071/2015 zo dňa 05.10.2015.
24) Stavebník je povinný na miestnych komunikáciách v meste Levice počas realizácie
stavby zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia podľa „Určenia“ č.:
D-2015/7397-002/ÜR zo dňa 12.10.2015, vydaného Mestom Levice na základe súhlasu OR
PZ ODI Levice č.p.: ORPZ-LV-ODI1-56-106/2015 zo dňa 05.10.2015.
25) Po zrealizovaní stavby ku kolaudácii stavby je stavebník povinný na ceste III/1514 (III/5101)
v meste Levice vyznačiť a umiestniť trvalé dopravné značenie podľa „Učenia“ č.: OU-LVOCDPK-2015/009919-008 zo dňa 12.10.2015, vydaného Okresným úradom Levice, odborom
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na základe súhlasu OR PZ ODI Levice č.p.: ORPZLV-ODI1-166-015/2015 zo dňa 05.10.2015.
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26) Po zrealizovaní stavby ku kolaudácii stavby je stavebník povinný na miestnych
komunikáciách v meste Levice vyznačiť a umiestniť trvalé dopravné značenie podľa
„Učenia“ č.: D-2015/7396-002/ÜR zo dňa 12.10.2015, vydaného Mestom Levice na základe
súhlasu OR PZ ODI Levice č.p.: ORPZ-LV-ODI1-83-107/2015 zo dňa 05.10.2015.
27) Výrub drevín a náhradnú výsadbu musí stavebník Mesto Levice realizovať na základe
Rozhodnutia č.: 724/2015 zo dňa 24.11.2015 (právoplatné dňa 05.01.2016), ktorým Obec
Kalná nad Hronom ako príslušným orgánom štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody, vydala pre stavebníka súhlas na výrub a uloţila zrealizovať náhradnú výsadbu.
28) Stavebník zabezpečí osadenie dočasného, ako aj trvalého (vodorovného aj zvislého)
dopravného značenia na vlastné náklady. Osadenie dopravného značenia bude realizované
v spolupráci s ODI OR PZ v Leviciach.
29) Po realizácii stavebných objektov stavebník protokolárne odovzdá objekt zástupcom vlastníka
a správcu. K preberaciemu konaniu predloţí projekt skutočného vyhotovenia stavebného
objektu vrátane atestov a skúšok zabudovaných materiálov, projekt porealizačného zamerania
stavebného objektu a vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa
vlastníckych práv v zmysle TP SSC 15/2013.
30) Stavebník je povinný, pred uvedením stavby do uţívania, poţiadať Okresný úrad Levice, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou
ţiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetkých drobných zmien stavby, ktoré
nevyţadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, súpis vydaných dokladov o výsledkoch
predpísaných skúšok, geometrický plán zrealizovanej stavby, musí byť stručne dokladované
splnenie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
31) Ku konaniu o uvedení stavby do uţívania je stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady
(zápis o odovzdaní a prevzatí stavby – protokolárne odovzdanie stavebných objektov
zástupcom vlastníka a správcu, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať
splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj správcov podzemných vedení
inţinierskych sietí).

Podmienky, vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy
organizácií a správcov inžinierskych sietí:
32) Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra:
 Zmluva o združení finančných prostriedkov, združení činností a vzájomnej
spolupráce, ev.č.: 1588/2015 zo dňa 13.10.2015, účinnosť nadobudla dňa 16.10.2015:
Článok I. Zmluvné strany:
1.1 Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice, IČO: 00307203, zastúpené
Ing. Štefanom Mišákom, primátorom mesta.
1.2 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298, zastúpený
doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom.
Článok II. Predmet zmluvy a trvanie zmluvy:
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zdruţení finančných prostriedkov
a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela – realizácie stavby: „Okruţná
kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“, podľa projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby
vypracovanej projekčnou kanceláriou STANIO s.r.o., IČO: 36 546 518, so sídlom
Komenského č. 7, 949 01 Nitra v mesiaci jún 2010. Stavba bude vybudovaná
v katastrálnom území Levice v kriţovaní ulíc Ludanská cesta a Ul. kpt. Nálepku (ďalej
len „Dielo“).
2.2 Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. KNC č. 154/2, 4951, 378, 2431, 2432,
2433, 2434, 3722, 4950, 4963/1, 4963/2, zapísané v LV č. 1 vo vlastníctve mesta
Levice a na pozemku parc. KNE č. 9456, zapísaná v LV č. 9207 vo vlastníctve mesta
Levice.
2.3 Pre zrealizovanie tejto stavby bolo vydané dňa 18.02.2010 Územné rozhodnutie na
umiestnenie stavby, ktoré je platné do 31.12.2016.
2.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby vydania právoplatného kolaudačného
rozhodnutia na predmet zmluvy a vyúčtovania nákladov na jeho realizáciu
a odovzdaním majetku do vlastníctva účastníkov podľa vlastníctva vybudovaných
stavebných objektov.
2.5 Zmluvné strany sa dohodli, ţe investorom a stavebníkom bude Mesto Levice.
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Článok III. Výška združených finančných prostriedkov
Článok IV. Spoluvlastnícke podiely:
4.1 Účastníci zmluvy berú na vedomie, ţe majetok nadobudnutý realizáciou stavebných
objektov: SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO10, SO 11 bude na základe tejto zmluvy
po skolaudovaní stavby vo vlastníctve Mesta Levice. Stavebný objekt: SO 02, prejde
po realizácii a skolaudovaní do vlastníctva – Nitrianskeho samosprávneho kraja na
základe zmluvy o bezodplatnom prevode stavebného objektu a pozemkov pod ním.
4.2 Ostatné stavebné objekty: So 05, SO 06, SO 07, SO 09, ktoré budú v rámci stavby
zrealizované, Mesto Levice po kolaudácii stavby odovzdá vlastníkovi, resp. správcovi
príslušných inţinierskych sietí.
4.3 Po realizácii stavebných objektov stavebník protokolárne odovzdá objekt zástupcom
vlastníka a správcu. K preberaciemu konaniu predloţí projekt skutočného vyhotovenia
stavebného objektu vrátane atestov a skúšok zabudovaných materiálov, projekt
porealizačného zamerania stavebného objektu a vypracovaný geometrický plán
s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych práv v zmysle TP SSC 15/2013.
4.4 Mesto Levice predloţí do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavebného objektu: právoplatné kolaudačné rozhodnutie a podpísanú Zmluvu
o bezodplatnom prevode stavebného objektu a pozemkov pod ním do vlastníctva
NSK.
Článok V. Práva a povinnosti zmluvných strán:
5.3 Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prechádzajú všetky práva a povinnosti stavebníka
– NSK na Mesto Levice, ktorý je oprávnený konať a vystupovať ako stavebník.
5.4 Zmluvné strany sa dohodli na zdruţení inţinierskych činností jednotlivých zmluvných
strán nasledovne:
 mesto poţiada o vydanie stavebného povolenia tak, ţe stavebníkom diela bude
Mesto Levice,
 mesto prehlasuje, ţe prevzalo od zástupcov NSK kompletnú projektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v 7 vyhotoveniach
a zaväzuje sa, ţe:
 zadá zákazku na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súčinnosti
s NSK;
 uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní a zabezpečí samotnú realizáciu diela, ktorá je
predmetom tejto zmluvy;
 zabezpečí inţinierske činnosti potrebné k realizácii predmetu zmluvy;
 zabezpečí výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby;
 NSK prehlasuje, ţe poskytne mestu potrebnú súčinnosť pri realizácii stavby;
 NSK zabezpečí výkon autorského dozoru na základe Zmluvy o dielo č.
2523/2008 zo dňa 2.7.2008
5.5 Výsledkom realizácie diela budú stavebné objekty uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve,
financované zo zdruţených prostriedkov tak, ako je uvedené v prílohe č. 1.
33) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach, Ľ. Štúra 51, 934 03 Levice:
 Stanovisko č.: ORPZ-LV-ODI1-46-120/2015 zo dňa 05.10.2015:
 Kriţovanie sietí s cestou III/1514 (III/5101) a miestnymi komunikáciami musí byť
povolené cestnými správnymi orgánmi (OÚ, OCDPK Levice a Mestom Levice).
 Investor pred začatím realizácie musí poţiadať cestné správne orgány o povolenie na
uzávierku komunikácií počas realizácie stavby.
 Investor musí poţiadať cestné správne orgány o určenie trvalého dopravného značenia
pouţívaného po zrealizovaní okruţnej kriţovatky a dočasného dopravného značenia
pouţívaného počas realizácie okruţnej kriţovatky.
 Zeleň, ktorá bude pouţitá v okruţnej kriţovatke musí spĺňať poţiadavky STN 73 6101
Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6102 Projektovanie kriţovatiek a technického
predpisu TP 04/2010 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách.
 Súhlas č.: ORPZ-LV-ODI1-166-015/2015 zo dňa 05.10.2015, s určením trvalého
dopravného značenia na ceste III/1514 (III/5101) v meste Levice po zrealizovaní stavby:
„Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“. Podmienkou určenia
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a pouţitia dopravného značenia na ceste III/1514 (III/5101) je určenie a pouţitie dopravného
značenia na miestnej komunikácii Ul. kpt. Nálepku. Dopravné značenie musí byť vyznačené
v zmysle zásad pre umiestňovanie dopravného značenia tak, aby bolo v súlade so zákonom
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, spĺňalo ustanovenia vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a vyhovovalo poţiadavkám normy STN 01
8020. ODI OR PZ Levice si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie dopravného značenia,
ak si to vyţiada dopravno-bezpečnostná situácia v novovybudovanej kriţovatke.
 Súhlas č.: ORPZ-LV-ODI1-158-071/2015 zo dňa 05.10.2015, s určením dočasného
dopravného značenia na ceste III/1514 (III/5101) v meste Levice počas realizácie stavby:
„Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“. Podmienkou určenia
a pouţitia dočasného dopravného značenia na ceste III/1514 (III/5101) je určenie a pouţitie
dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách. Dopravné značenie musí
byť vyznačené v zmysle zásad pre umiestňovanie dopravného značenia tak, aby bolo
v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, spĺňalo ustanovenia vyhlášky MV
SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a vyhovovalo
poţiadavkám normy STN 01 8020. ODI OR PZ Levice si vyhradzuje právo na zmenu
a doplnenie dopravného značenia, ak si to vyţiada dopravno-bezpečnostná situácia.
 Súhlas č.: ORPZ-LV-ODI1-83-107/2015 zo dňa 05.10.2015, s určením trvalého
dopravného značenia na miestnej komunikácii Ul. kpt. Nálepku v meste Levice po
zrealizovaní stavby: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“.
Určenie a pouţitie dopravného značenia na miestnej komunikácii Ul. kpt. Nálepku je
podmienkou určenia a pouţitia dopravného značenia na ceste III/1514 (III/5101). Dopravné
značenie musí byť vyznačené v zmysle zásad pre umiestňovanie dopravného značenia tak,
aby bolo v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, spĺňalo ustanovenia
vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a vyhovovalo
poţiadavkám normy STN 01 8020. ODI OR PZ Levice si vyhradzuje právo na zmenu
a doplnenie dopravného značenia, ak si to vyţiada dopravno-bezpečnostná situácia
v novovybudovanej kriţovatke.
 Súhlas č.: ORPZ-LV-ODI1-56-106/2015 zo dňa 05.10.2015, s určením dočasného
dopravného značenia na miestnych komunikáciách počas realizácie stavby: „Okruţná
kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“. Určenie a pouţitie dočasného
dopravného značenia na miestnych komunikáciách je podmienkou určenia a pouţitia
dočasného dopravného značenia na ceste III/1514 (III/5101). Dopravné značenie musí byť
vyznačené v zmysle zásad pre umiestňovanie dopravného značenia tak, aby bolo v súlade
so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, spĺňalo ustanovenia vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a vyhovovalo poţiadavkám
normy STN 01 8020. ODI OR PZ Levice si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie
dopravného značenia, ak si to vyţiada dopravno-bezpečnostná situácia.
34) Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03
Levice:
 Orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva – vyjadrenie č: OU-LVOSZP-2015/009959-OH/Če zo dňa 24.07.2015:
 s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby bude nakladané v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve (predovšetkým §§ 18, 19, 40c) zákona
o odpadoch a ostatných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,
 priestory na zhromaţďovanie odpadov budú zabezpečené v súlade s § 25 vyhlášky
MŢP SR č. 310/2013 Z.z.,
 drţiteľ stavebných odpadov je povinný nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami § 40c)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
 pôvodcom
odpadov
vznikajúcich
v dôsledku
uskutočňovania
stavebných
a demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce (§ 40c ods. 5),
 údaje o vzniku a vývoze odpadu poţadujeme uvádzať do stavebného denníka,
 ku kolaudácii stavby predloţí investor pravdivé a preukázateľné doklady
o zodpovedajúcom zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas
stavebných prác vrátane bilancie (doklady o odovzdaní odpadu do príslušného
zariadenia a údaje zo stavebného denníka v súlade s mnoţstvami uvádzanými
v technickej správe a vyjadrení),
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Na nekontaminovanú zeminu a iný prírodný materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je
isté, ţe sa materiál pouţije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa
vykopal, sa zákon o odpadoch nevzťahuje (§ 1 ods. 2 písm. j) zákona o odpadoch).
 Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie č: OU-LV-OSZP2015/009965 zo dňa 30.07.2015:
 počas výstavby rešpektovať § 4 ods. 1 zákona.
 na výrub drevín je potrebný súhlas podľa druhu pozemku na ktorom drevina rastie, ak
drevina rastie v cestnom telese súhlas vydáva Okresný úrad odbor pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie, mimo cestného telesa je potrebné postupovať v zmysle § 47
zákona a súhlas na výrub dáva Mesto Levice,
 Orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie č: OU-LV-OSZP-2015/009929-Na zo dňa
31.07.2015:
 Pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodrţiavať ustanovenia § 39 zákona
o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami)
a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Pouţité mechanizmy musia
byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podloţia alebo do
povrchových vôd.
 Zaústenie vôd z povrchového odtoku z novej kriţovatky do stoky verejnej kanalizácie
bude moţné len so súhlasom a za podmienok stanovených správcom verejnej
kanalizácie – ZVS a.s. OZ Levice.
 Stavebné práce vykonávať takým spôsobom, aby neboli poškodené existujúce vodné
stavby – verejný vodovod a verejná kanalizácia.
35) Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra – záväzné
stanovisko č.: KPUNR-2015/16313-2/54177/Bis zo dňa 10.08.2015:
1. Stavebník písomne oznámi KPÚ Nitra začiatok výkopových prác s dvojtýţdňovým
predstihom.
2. V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález
najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá
bezo zmeny aţ do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou
odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do
vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
Archeologický nález môţe vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich
s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový
úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume aţ do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota
materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch
rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho pouţitiu na účel, pre ktorý je určený.
36) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správx majetku Bratislava – vyjadrenie číslo: ASM –
115-1609/2015 zo dňa 27.07.2015:
Spojovacie káble ani iné inţinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore
stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, ţe nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie
konania. Na jeho základe je moţné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné
povolenie.
Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác prípadne dopravných obmedzení pri realizácii
stavby oznámiť priamo na Odbor MPP a TDI Úrad logistického zabezpečenia OS SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960322569, e-mail: dicvd@mil.sk.
37) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice, Ludanská 4,
934 01 Levice – vyjadrenie číslo: 41257/2015 zo dňa 11.08.2015:
 S technickým riešením odvedenia daţďových vôd do kanalizácie súhlasíme. Počet
daţďových vpustov (10 ks) ţiadame minimalizovať. Samotné napojenie daţďových vpustov
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vykoná naša spoločnosť na základe objednávky alebo dodávateľ stavby za prítomnosti
našich pracovníkov.
 Pred začatím zemných prác bude nutné poţiadať našu spoločnosť o vytýčenie našich
podzemných vedení v teréne (p. Trnka 0911 410 916) a pri stavebných prácach vodovod
a kanalizáciu zabezpečiť proti poškodeniu. Zemné práce v ochrannom pásme našich vedení
ţiadame vykonávať ručne. Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m na obidve strany od
vonkajších okrajov potrubia a ochr. pásmo kanalizácie je 2,5 m od vonkajších okrajov
potrubia. Poklopy vodárenských armatúr ţiadame výškovo upraviť do nivelety upravených
plôch a počas výstavby prizývať pracovníka našej spoločnosti k prevzatiu vykonaných prác
(kanalizácia – Bc. Kováčik 0903 256 084, vodovod – p. Szabó 0903 225 078).
 Pri výsadbe zelene a osádzaní trvalého dopravného značenia ţiadame rešpektovať
ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie. V ochrannom pásme je zakázané vysádzať trvalé
porasty, vykonávať stavby, umiestňovať konštrukcie, ktoré by obmedzili prístup k verejnému
vodovodu a kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 Naša spoločnosť uvaţuje s výmenou nefunkčných vodovodných šupátok v mieste okruţnej
kriţovatky. Z toho dôvodu Vás ţiadame, aby investor s dodávateľom stavby oznámil termín
začatia prác našej spoločnosti najmenej 3 týţdne vopred.
38) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – stanovisko číslo:
cd 46822/2015 zo dňa 07.08.2015:
 Stavebné objekty: „SO-02 Okruţná kriţovatka cesta III/5101, SO-03 Vetvy okruţnej
kriţovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku, SO-04 Chodníky a zeleň“, riešia
výstavbu okruţnej kriţovatky, pri stavbe dochádza priamo k styku s existujúcimi
podzemnými a nadzemnými vedeniami našej spoločnosti, z toho dôvodu túto časť stavby je
moţné realizovať aţ po zabezpečení preloţky distribučných vedení našej spoločnosti.
 Stavebné objekty „SO-06 Prekládka káblového vedenia VN, SO-O7 Prekládka vzdušného
vedenia NN“, riešia preloţenie distribučných vedení našej spoločnosti, ktoré sa nachádzajú
v záujmovom území stavby a sú vyvolanou investíciou stavby okruţnej kriţovatky. Na
preloţenie týchto distribučných vedení nie je toho času dohodnutá zmluva o preloţení,
návrh zmluvy o preloţení Vám na základe Vašej ţiadosti zašleme pod číslom 1513400025ZoVP. K stavebným objektom „SO-06 Prekládka káblového vedenia VN, SO-07 Prekládka
vzdušného vedenia NN“, záväzné stanovisko Vám zašleme po dohodnutí zmluvy
o preloţení a úprave - dopracovaní projektov, tak aby boli v súlade so zmluvou o preloţení.
 Stavebné objekty „SO-01 Príprava územia - výrub stromov, SO-05 prekládka plynovodu,
SO-08 Prekládka vzdušného vedenia mestského rozhlasu, SO-09 Prekládka telefónnych
rozvodov“, riešia úpravu územia a prekládku inţ. sietí. V trasách a v blízkosti trás
budovaných inţinierskych vedení a plôch sa nachádzajú existujúce 1kV, 22kV a plánované
podzemné vedenia našej spoločnosti. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma
týchto vedení, pred začatím výkopových prác zabezpečiť ich vytýčenie. Kriţovatky a súbehy
ţiadame vyhotoviť v súlade s STN 33 2000-5-52, STN 73 6005.
 Stavebný objekt „SO-11 Náhradná výsadba“ – v projekte nebolo upresnené miesto výsadby.
Pred začatím výkopových prác je potrebné objednať vytýčenie podzemných vedení
a osadenie stromov riešiť mimo trasu podzemných distribučných vedení našej spoločnosti
v súlade s platnými normami STN.
 Stavebný objekt „SO-10 Prekládka verejného osvetlenia“ rieši prekládku verejného
osvetlenia. V trasách a v blízkosti trás budovaného ver. osvetlenia sa nachádzajú existujúce
1kV, 22kV a plánované podzemné vedenia našej spoločnosti. Stavebník je povinný
rešpektovať ochranné pásma týchto vedení, pred začatím výkopových prác zabezpečiť ich
vytýčenie. V rámci tejto stavby zároveň rieši zmenu napojenia na distribučný rozvod
a preloţenie rozvádzača RVO. Na zmenu a preloţenie je potrebné, aby ţiadateľ predloţil
ţiadosti o pripojenie zariadenia zákazníka k distribučnej sústave, pre potrebu vypracovania
zmluvy o pripojení a určenie zmeny technických podmienok pripojenia, ktoré následne
zapracuje do projektu prekládky verejného osvetlenia.
Na základe celkového posúdenia predloţenej dokumentácie s pohľadu nami sledovaných
záujmov: súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pri rešpektovaní tohto stanoviska na
stavebné objekty SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-05, SO-08, SO-09, SO-10, SO-11 za
podmienky, ţe stavby riešené v stavebných objektoch: „SO-02, SO-03, SO-04“ sa budú
realizovať aţ po preloţení 1kV a 22kV distribučných vedení našej spoločnosti, ktoré sa
nachádzajú v záujmovom území stavby. Túto podmienku ţiadame uviesť aj v stavebnom
povolení.
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Stavebné povolenie na stavebné objekty SO-06 a SO-07, ţiadame riešiť na stavebníka
Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastníka týchto elektroenergetických zariadení,
v súlade s podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy o preloţení vypracovanej podľa zákona
o energetike 251/2012 Z.z..
39) SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – vyjadrenie číslo:
TD/2/NR/JB/2015 PL-NEPLYN zo dňa 21.08.2015:
 Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského
zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Miloš Ivanička, tel.č. +421 37 626
5154, e-mail: milos.ivanicka@spp-distribúcia.sk,
 bez uzavretia Dohody o preloţke plynárenského zariadenia nebude moţné uviesť
plynárenské zariadenie do prevádzky,
 v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preloţku plynárenského zariadenia je
povinný uhradiť ten, kto potrebu preloţky vyvolal,
 stavebník je povinný dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
 stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak,
aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo
ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky
môţe mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za
spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môţe byť za porušenie tejto podmienky uloţená
sankcia príslušným správnym orgánom,
 stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inţinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
 stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení,
 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky poţiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP –
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Svetlana Cingelová, tel.č. +421
37 626 5683, e-mail: svetlana.cingelova@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 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä
STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP
702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 626 5155) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností, tieţ je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam
v zmysle uvedených predpisov a noriem,
Technické podmienky:
 stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na kaţdú stranu od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 aţ po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových
mechanizmov,
 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaţeného plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej
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,
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 odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske 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 uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu poţadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
 stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na moţnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní
nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená
osoba zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby
v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
 stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu
vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške
a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
 stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Nitra, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia
podľa prílohy,
 podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné
vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je
stavebník povinný od SPP-D vyţiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení
uţívania stavby,
 v záujmovej oblasti je zavedená aktívna protikorózna ochrana rozvodov zemného plynu
a pri realizácii stavby bude potrebné zabezpečiť prenos ochranného potenciálu elektrickým
zemným vodičom premosťujúcim miesto prerušenia oceľového potrubia navrhovaným
potrubím z PE materiálu.
Upozornenie:
 Kaţdú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a poţiadať SPP-D o vyjadrenie
k navrhovanej zmene,
 Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, ţe návrh (ţiadosť) na
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 20.8.2016, ak stavebník túto
lehotu zmešká, je povinný poţiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska,
 SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť
v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní
tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych
predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
40) Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie číslo: 6611516542
Nitra Levice zo dňa 28.07.2015:
 Toto Vyjadrenie je oprávnený pouţiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa §
18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
miestnej komunikácii.
 V prípade, ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy pouţije iná osoba stáva sa vyjadrenie
neplatným.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodrţať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej v tomto vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu ţiadosti, účelu ţiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v ţiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podľa nasledujúcej zaráţky.
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 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, ţe jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloţenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sietí: Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421 36 6334536.
 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, ţe 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 moţné preloţiť zrealizovať
prekládku SEK.
 Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 V prípade, ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany
ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a poţiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný
poţiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom záujmovom území sa môţu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje ţiadateľa na
povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týţdňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdá technikovi: Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421 36 6334536, O903 283352.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodrţať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s..
 Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Ţiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
 Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie.
 Prílohy k vyjadreniu sú Všeobecné podmienky ochrany SEK a Situačný výkres obsahujúci
záujmové územie ţiadateľa.
Platnosť vyjadrenia je do 28.01.2016.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
 V prípade, ţe zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú ţiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii
so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 Ochranu alebo preloţenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
v prípade
potreby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia
 Odsúhlasenie
projektovej
dokumentácie
v prípade
potreby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej ţiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloţením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
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Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
ţiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieţ s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloţenia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie
(napr. hĺbiace stroje).
 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeţi
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kaţdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 Overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, ţe ST
nezodpovedá za zmeny priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez vedomia ST).
Upozornenie: V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť kratie tel. káblov
je toto moţné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 V prípade poţiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať ţiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
41) Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (správca PTZ Orange Slovensko
a.s.) – vyjadrenie číslo: BA – 1023/2012 zo dňa 09.05.2012:
 Pri realizácii stavebnej akcie: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km
53,040“, v k.ú. Levice, nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava.
 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uloţené HDPE trubky,
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 Pri projektovaní stavieb dodrţať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríţení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť ţľabovaním. 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. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre
investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej
cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy
oznámiť správcovi PTZ (Podzemné telekomunikačné zariadenia). Upozorňujeme, ţe
 vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môţu
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,
 rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom
toho vyjadrenia.
 Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, ţe 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
moţnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloţenia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
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najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na kaţdú stranu od
vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
 dodrţanie zákazu prechádzania ťaţkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
 nad optickou trasou dodrţanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemoţňovali prístup k PTZ,
 súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
 aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou,
 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery),
 aby bezodkladne oznámili kaţdé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob.
0907 721 378,
 overenie výškového a stranového uloţenia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, ţe
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloţenia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 pred záhrnom obnaţených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodrţania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa
a správcu PTZ,
Vyjadrenie stráca platnosť dňa 01.04.2016.
42) Mesto Levice, Mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice:
 Orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových
komunikácií – záväzné stanovisko č: D–2015/7449-001/ÜR zo dňa 17.08.2015:
 V zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona je potrebné poţiadať mesto Levice ako
dotknutý cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia počas
stavebných prác a o určenie trvalého dopravného značenia, osadeného na miestnych
komunikáciách po ukončení stavby.
 V zmysle § 7 cestného zákona je potrebné mesto Levice ako dotknutý cestný správny
orgán pred realizáciou stavby včas poţiadať o čiastočnú prípadne úplnú uzávierku
miestnych komunikácií.
 Pri realizácii predloţených zámerov treba dodrţať zákon č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN
a súvisiace právne predpisy.
 K ţiadosti o stavebné povolenie je potrebné predloţiť doplnenú a prepracovanú PD
v súlade so stanoviskom ODI OR PZ Levice č. ORPZ-LV-ODI-46-101/2015 zo dňa
6.8.2015 a kladné stanovisko OR PZ ODI Levice.
 Mesto Levice ako vlastník a správca miestnych komunikácií, verejného osvetlenia
a mestského rozhlasu – vyjadrenie č: 9912/2015 zo dňa 21.10.2015:
 Výrub drevín sa môţe uskutočniť le na základe povolenia orgánu ochrany prírody
a krajiny v súlade s § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, rozsah a podmienky výrubu, ako aj náhradná výsadba budú
stanovené v povolení o výrub.
V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií sú zohľadnené v podmienkach stavebného
povolenia.
Na základe ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov je ţiadateľ – Mesto Levice, oslobodený od zaplatenia
správneho poplatku.

Odôvodnenie
Dňa 29.10.2015 podal stavebník Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice, IČO:
00307203, zastúpený primátorom Ing. Štefanom Mišákom, ţiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040“, pozostávajúcu
zo stavebných objektov: SO 01 Príprava územia – výrub stromov, SO 02 Okruţná kriţovatka cesta
III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská cesta), SO 03 Vetvy okruţnej kriţovatky – miestna komunikácia
Ul. kpt. Nálepku, SO 04 Chodníky a zeleň, SO 05 Prekládka plynovodu, SO 08 Prekládka
vzdušného vedenia mestského rozhlasu - MR, SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov, SO 10
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Prekládka verejného osvetlenia, SO 11 Náhradná výsadba, na pozemkoch par. KNC č.: 154/2,
138/1, 378, 380/1, 2431, 2432, 2433, 2434, 3722, 4950, 4963/1 a 4963/2, zapísané na LV č. 1
vo vlastníctve Mesta Levice a na pozemku par. KNE č.: 9456, zapísaná na LV č. 9207
vo vlastníctve Mesta Levice (par. KNC č.: 4951), k.ú. Levice v obci Levice. Počas demontáţe
vzdušného vedenia mestského rozhlasu, realizované v rámci „SO 08 Prekládka vzdušného vedenia
mestského rozhlasu – MR“, dôjde k dočasnému záberu pozemkov v k.ú Levice vo vlastníctve
fyzických osôb a to par. KNC č.: 4949/1 vedená na LV č. 442, par. KNC č.: 4947/6 vedená na LV
č. 8552, par. KNC č.: 4947/3 vedená na LV č. 10089 a par. KNC č.: 4947/1 vedená na LV č. 9899.
Mesto Levice, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, listom č.: SÚ2015/10038-002/Kos zo dňa 28.10.2015, vydal súhlas špeciálnemu stavebnému úradu –
Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na vydanie
stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov na
stavbu: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/1514 (III/5101) v km 53,040“ pre časť stavby:
SO 01 Príprava územia – výrub stromov, SO 02 Okruţná kriţovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA,
Ludanská cesta), SO 03 Vetvy okruţnej kriţovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku, SO 04
Chodníky a zeleň, SO 05 Prekládka plynovodu, SO 08 Prekládka vzdušného vedenia mestského
rozhlasu – MR, SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov, SO 10 Prekládka verejného osvetlenia
a SO 11 Náhradná výsadba, v obci Levice, k.ú. Levice, na pozemkoch KNC par.č.: 2432, 380/1,
154/2, 4963/2, 4950, 3722, 2431, 2433, 378, 138/1, 4963/1, 2434, 4951 (9456 E), 4947/3, 4947/1,
4947/6 a 4949/1 a zároveň overil dodrţanie podmienok jej umiestnenia s rozhodnutím o umiestnení
stavby č. SÚ-2199-004/2009-Kos. zo dňa 18.02.2010, právoplatné dňa 24.06.2010. Pre
umiestnenie stavby bolo Mestom Levice, zastúpené primátorom Ing. Štefanom Mišákom, ako
príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, ďalej len stavebný zákon, vydané
pod číslom č.: SÚ-2199-004/2009-Kos. zo dňa 18.02.2010, právoplatné dňa 24.06.2010, pre
stavebníka Nitriansky samosprávny kraj. Platnosť uvedeného územného rozhodnutia bola
rozhodnutím Mesta Levice č.: SÚ-2012/5461-001/Nav. zo dňa 04.06.2012, právoplatné 22.06.2012,
predĺţená do 24.06.2014. Opätovne bola platnosť uvedeného územného rozhodnutia rozhodnutím
Mesta Levice č.: SÚ-2014/5653-001/Nav. zo dňa 03.06.2014, právoplatné 26.06.2014, predĺţená
do 31.12.2016.
Keďţe územné rozhodnutie bolo vydané pre stavebníka Nitriansky samosprávny kraj, IČO:
36003328, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, zastúpený predsedom doc.
Ing. Milanom Belicom, PhD. a Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta Ing. Štefanom Mišákom,
uzatvorili dňa 13.10.2015 pod ev.č.: 1588/2015 „Zmluvu o zdruţení finančných prostriedkov,
zdruţení činností a vzájomnej spolupráce“, ktorá nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia, t.j. dňom 16.10.2015. Podľa Čl. II predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán
o zdruţení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela –
realizácie stavby: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“, ktorej investorom
a stavebníkom bude Mesto Levice. Podľa Čl. V.: nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešli všetky
práva a povinnosti stavebníka Nitrianskeho samosprávneho kraja na Mesto Levice, ktoré je
oprávnené konať a vystupovať ako stavebník. Mesto poţiada o vydanie stavebného povolenia tak,
ţe stavebníkom diela bude Mesto Levice.
Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná odborne spôsobilými projektantami v zmysle
ustanovení zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inţinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a spĺňa všeobecné technické poţiadavky
na výstavbu.
Projektovú dokumentáciu stavebných objektov SO 01 Príprava územia – výrub stromov, SO 02
Okruţná kriţovatka cesta III/1514 (III/5101) (ul. ČA, Ludanská cesta), SO 03 Vetvy okruţnej
kriţovatky – miestna komunikácia Ul. kpt. Nálepku, SO 04 Chodníky a zeleň a SO 11 Náhradná
výsadba, ktorých súčasťou je aj trvalé dopravné značenie a projektovú dokumentáciu dočasného
dopravného značenia, riešenú v rámci POV (plán organizácie výstavby) a POD (plán organizácie
dopravy), vypracoval Ing. Vladimír Pauer, číslo oprávnenia 0405*Z*2-1,2, ako autorizovaný
stavebný inţinier v kategórii „Inţinierske stavby“ s rozsahom oprávnenia „Dopravné stavby,
Vodohospodárske stavby“. Projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 05 Prekládka
plynovodu, vypracoval Ing. Ján Kaniansky, číslo oprávnenia 3215*Z*A2, ako autorizovaný stavebný
inţinier v kategórii „Komplexné architektonické a inţinierske sluţby a súvisiace technické
poradenstvo“. Projektovú dokumentáciu stavebných objektov SO 08 Prekládka vzdušného vedenia
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mestského rozhlasu - MR, SO 09 Prekládka telefónnych rozvodov, SO 10 Prekládka verejného
osvetlenia vodovodu, vypracoval Ing. Miroslav Slančík, číslo oprávnenia 2323*A*2-3, ako
autorizovaný stavebný inţinier v kategórii „Inţinierske stavby“ s rozsahom oprávnenia „Líniové
vedenie a rozvody“.
Vzhľadom k tomu, ţe v zmysle § 139 ods. 3 stavebného zákona sa jedná o líniovú stavbu,
Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný
úrad, oznámil podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. zahájenie stavebného konania účastníkom
konania formou verejnej vyhlášky pod č.: OU-LV-OCDPK-2015/014175-002 zo dňa 18.11.2015,
ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli a na internetovej stránke Okresného úradu Levice a Mesta
Levice. Súčasne stanovil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok. Dotknutým orgánom bolo
oznámenie o začatí stavebného konania oznámené jednotlivo.
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené.
Do stanovených podmienok stavebného povolenia boli premietnuté všetky poţiadavky zo
stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj podmienky, ktorými sa zabezpečí realizácia
stavby tak, aby nad mieru prípustnú zákonom nedošlo počas realizácie stavby k neprimeranému
narušeniu pokojného stavu v okolí stavby.
Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný
úrad v zmysle ustanovenia § 120 stavebného zákona, v uskutočnenom stavebnom konaní
preskúmal ţiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia stavby z hľadísk uvedených
v ustanovení § 62 stavebného zákona, posúdil stanoviská účastníkov konania a zistil, ţe
uskutočnením stavby v predmetnom rozsahu nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov stavebného konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stráca platnosť, keď stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa
kedy nadobudlo právoplatnosť.
K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené:
 3 x projektová dokumentácia stavby, vypracovaná: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 11 a POV
a POD Ing. Vladimírom Pauerom, SO 05 Ing. Jánom Kanianskym, SO 08, SO 09 a SO 10
Ing. Miroslavom Slančíkom.
 Autorizačné osvedčenie Ing. Vladimír Pauer číslo oprávnenia 0405*Z*2-1,2, autorizovaný
stavebný inţinier v kategórii „Inţinierske stavby“ s rozsahom oprávnenia „Dopravné stavby,
Vodohospodárske stavby“.
 Autorizačné osvedčenie Ing. Miroslav Slančík číslo oprávnenia 2323*A*2-3, autorizovaný
stavebný inţinier v kategórii „Inţinierske stavby“ s rozsahom oprávnenia „Líniové vedenie
a rozvody“.
 Autorizačné osvedčenie Ing. Ján Kaniansky, číslo oprávnenia 3215*Z*A2, autorizovaný
stavebný inţinier v kategórii „Komplexné architektonické a inţinierske sluţby a súvisiace
technické poradenstvo“
 Kópia z katastrálnej mapy, č. zákazky K1-3239/2015 zo dňa 05.08.2015 a č. zákazky
K1-4606/2015 zo dňa 09.11.2015.
 Kópia z mapy určeného operátu č. zákazky: K1-3239/2015 zo dňa 05.08.2015.
 Výpis z listu vlastníctva č. 1 - čiastkový zo dňa 04.08.2015, parcely reg. „C“ par.č.: 154/2, 378,
380/1, 2431, 2432, 2433, 2434, 3722, 4950, 4963/1 a 4963/2, k.ú. Levice, vo vlastníctve Mesta
Levice
 Výpis z listu vlastníctva č. 1 - čiastkový zo dňa 09.11.2015, parcela reg. „C“ par.č.: 138/1, k.ú.
Levice, vo vlastníctve Mesta Levice.
 Výpis z listu vlastníctva č. 9207 - čiastkový zo dňa 04.08.2015, parcela reg. „E“ par.č.: 9456,
k.ú. Levice, vo vlastníctve Mesta Levice.
 Výpis z listu vlastníctva č. 10089 zo dňa 19.11.2015, parcela reg. „C“ par.č.:4947/3, k.ú. Levice,
vlastník: Roman Štrkula, Školská ul. 3089/7, 934 01 Levice.
 Výpis z listu vlastníctva č. 442 zo dňa 19.11.2015, parcela reg. „C“ par.č.:4949/1, k.ú. Levice,
vlastník: Ing. Daniel Huncovič a Mgr. Magdaléna Huncovičová, Jeruzalemská 4, 917 01 Trnava.
 Výpis z listu vlastníctva č. 8552 zo dňa 19.11.2015, parcela reg. „C“ par.č.:4947/6, k.ú. Levice,
vlastník: Ing. Miloš Odran a Bc. Slávka Odranová, Ul. kpt. J. Nálepku 83, 934 01 Levice.
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Výpis z listu vlastníctva č. 9899 zo dňa 19.11.2015, parcela reg. „C“ par.č.:4947/1, k.ú. Levice,
vlastník: PhDr. Zuzana Bieliková, Ul. kpt. J. Nálepku 83, 934 01 Levice.
Zmluva o zdruţení finančných prostriedkov, zdruţení činností a vzájomnej spolupráce ev.č.:
1588/2015 zo dňa 13.10.2015, uzavretá medzi Mestom Levice a Nitrianskym samosprávnym
krajom, zmluva nadobudla účinnosť dňa 16.10.2015;
List č.: SÚ-2015/10038-002/Kos. zo dňa 28.10.2015, ktorým Mesto Levice, ako miestne
príslušný stavebný úrad, vydalo súhlas Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, ako špeciálnemu stavebnému úradu, na vydanie stavebného
povolenia podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona pre stavebné objekty SO 01, SO
02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 08, SO 09, SO 10 SO 11, stavby: „Okruţná kriţovatka
v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040“ a zároveň overil dodrţanie podmienok ich
umiestnenia s rozhodnutím o umiestnení stavby č. SÚ-2199-004/2009-Kos. zo dňa 18.02.2010
(právoplatné dňa 24.06.2010).
Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Okruţná kriţovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km
53,040“ č.: SÚ-2199-004/2009-Kos. zo dňa 18.02.2010 (právoplatné 24.06.2010), Rozhodnutie
č.: SÚ-2012/5461-001/Nav. zo dňa 04.06.2012 (právoplatné 22.06.2012) o predĺţení platnosti
územného rozhodnutia do 24.06.2014, Rozhodnutie č.: SÚ-2014/5643-001/Nav. zo dňa
03.06.2014 (právoplatné 26.06.2014) o predĺţení platnosti územného rozhodnutia do
31.12.2016.
Rozhodnutie č.: 724/2015 zo dňa 24.11.2015 (právoplatné 5.1.2016), ktorým Obec Kalná nad
Hronom, ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, vydal pre Mesto
Levice súhlas na výrub drevín a uloţil náhradnú výsadbu.
Určenie dočasného dopravného značenia, osadeného na ceste III/1514 (III/5101) v Leviciach
počas realizácie stavby, č.: OU-LV-OCDPK-2015/009918-008 zo dňa 09.10.2015, vydané
Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Určenie dočasného dopravného značenia, osadeného na miestnych komunikáciách v Leviciach
počas realizácie stavby, č.: D-2015/7397-002/ÜR zo dňa 12.10.2015, vydané Mestom Levice.
Určenie trvalého dopravného značenia, osadeného na ceste III/1514 (III/5101) po ukončení
stavby, č.: OULV-OCDPK-2015/009919-008 zo dňa 12.10.2015, vydané Okresným úradom
Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Určenie trvalého dopravného značenia, osadeného na Ul. kpt. Nálepku v Leviciach po ukončení
stavby, č.: D-2015/7396-002/ÜR zo dňa 12.10.2015, vydané Mestom Levice.
Stanovisko Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, č.: CS 3347/2015, CZ 22478/2015
zo dňa 30.07.2015.
Stanovisko Regionálnej správy a údrţby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údrţby Levice,
č.: 229/2015 zo dňa 22.07.2015.
Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach č.p.: ORPZ-LV-ODI1-46120/2015 zo dňa 05.10.2015.
Súhlas Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach č.p.: ORPZ-LV-ODI1-158071/2015 zo dňa 05.10.2015 s určením DDZ na ceste III/1514 počas realizácie stavby.
Súhlas Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach č.p.: ORPZ-LV-ODI1-166015/2015 zo dňa 05.10.2015 s určením TDZ na ceste III/1514 po zrealizovaní stavby.
Súhlas Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach č.p.: ORPZ-LV-ODI1-56-106/2015
zo dňa 05.10.2015 s určením DDZ na miestnych komunikáciách počas realizácie stavby.
Súhlas Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach č.p.: ORPZ-LV-ODI1-83-107/2015
zo dňa 05.10.2015 s určením TDZ na miestnej komunikácii Ul kpt. Nálepku po zrealizovaní
stavby.
Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva, č.: OU-LV-OSZP-2015/009959OH/Če zo dňa 24.07.2015.
Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č.: OU-LV-OSZP-2015/009965 zo dňa
30.07.2015.
Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy, č.: OU-LV-OSZP-2015/009929-Na zo dňa 31.07.2015.
Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru krízového riadenia, č. OU-LV-OKR/2015/007552004 zo dňa 22.07.2015.
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Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2015/16313-2/54177/Bis
zo dňa 10.08.2015.
Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach č.:
D1/2015/02365 zo dňa 11.11.2015.
Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach č.: ORHZLV1-428/2015 zo dňa 21.07.2015.
Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, č.: ASM-1151609/2015 zo dňa 27.07.2015.
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Odštepný závod Levice,
č. 41257/2015 zo dňa 11.08.2015.
Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava č.: cd 46822/2015 zo dňa
07.08.2015.
Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, č.: TD/2/NR/JB/2015 PL-NEPLYN zo dňa
21.08.2015.
Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č.: 6611516542 zo dňa 28.07.2015.
Vyjadrenie spoločnosti Michlovský spol. s r.o., Piešťany, č. BA – 1904/2015 zo dňa 30.07.2015,
poverenej správou a údrţbou optickej siete Orange Slovensko a.s., Bratislava.
Vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o. Levice č. UPC/2015 zo dňa 20.07.2015.
Stanovisko SI Teplo, s.r.o., Bratislava č.: SIT/261/Pr/2015 zo dňa 21.07.2015.
Mesto Levice: záväzné stanovisko č.: D-2015/7449-001/ÜR zo dňa 17.8.2015 a vyjadrenie č.:
9912/2015 zo dňa 21.10.2015.

Na základe hore uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Ul. Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice.
Toto rozhodnutie je vykonateľné aţ po nadobudnutí jeho právoplatnosti.
V zmysle § 244 a nasledovných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
v znení neskorších predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom a to po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Okresného úradu Levice
a Mesta Levice. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp.
zverejnenia.

Ing. Ján Jenčo
vedúci odboru
Príloha pre stavebníka
- 1 x overená projektová dokumentácia
Príloha pre stavebný úrad – Mesto Levice
- 1 x overená projektová dokumentácia
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Okresného
úradu Levice a Mesta Levice, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia sa pokladá
posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.

Doručí sa
1. Mesto Levice – úradná tabuľa
2. Mesto Levice – internetová stránka
3. Okresný úrad Levice – úradná tabuľa
4. Okresný úrad Levice – internetová stránka

Vyvesené dňa: ...........................................
pečiatka a podpis

Zvesené dňa: ............................................
pečiatka a podpis

Stavebné povolenie č.: OU-LV-OCDPK-2016/001298-002 zo dňa 25.01.2016

