
Obec Beladice
Obecný úrad Beladke, Gaštanová 167, Beladke, 951 75

STAVING Levice s.r.o.
Dostojevského 10
934 01 Levice

V Beladiciach dňa 23.08.2021
Číslo konania: 489-002/2021

Vec: Povolenie na zvláštne uživanie rniestnej kornunikácie — rozkopávky

Na základe žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Vám týmto Obec Beladice,
zastúpená starostom obce, PhDr. Máriom Žáčikom, povoruje rozkopávku, ktorá bude pozostávať
z výkopov v zelenom páse, pretlakov ciest, chodníkov v celkovej dÍžke 9500 rn, podľa priloženej
situácie na uliciach (Hlavná Ill., Nitrianska, Dlhá, Višňová, Pri betónke, Kostolná, Úzka, Párovská,
Mlynská, Fintianska, Na víšku, Panská, Pri kaštieli, Čeradická II. a Čeľadická I., Parková) za účelom
vybudovania Optickej siete Slovak Telekom v obci Beladice, v častiach Beladice a Pustý Chotár.

Názov stavby: INS...FUHJMNEVE...O3Beladice, v zmysle Územného rozhodnutia Č. 594/2020-004-
lP, vydaného obcou Beladice zo dňa 17. 12. 2020, právoplatné od 10.02. 2021.

Rozkopávka je povolená v termíne od 30.08.2021 do 15.05. 2022, s konečnou úpravou vrátane
zatrávnenia do 30. 05. 2022.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky realizácie rozkopávky:

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
dotknutého územia, aby neprišlo k ich poškodeniu.

- Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie — rozkopávky sa vzťahuje iba na plochy,
ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Obce Beladice.

- Minimalizovať stavebný zásah v priestore rozkopaných pozemkov.
- Výkop po obvode musí byť ohradený zábranami a označený výstražnou červeno-bielou

páskou.
- Počas prác je žiadatel‘ povinný vykonať všetky potrebné opatrenia nutné pre bezpečný pohyb

osób a vozidiel pohybujúcich sav okolí rozkopávky a zabezpečiť bezpečnosť cestnej
premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke a vykonávacej vyhlášky č.
9/2009 Z.z., najmä s ohl‘adom na bezpečnosť chodcov.

- zásah dotelesa pozemku pre potreby výkopu vzeleni minimalizovať, zabrániť zásahu do
rastúcich drevín a ich koreňového systému, prípadne poškodené porasty nahradiť novou
výsadbou.
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- V prípade nutných rozkopávok komunikácií, chodníkov a vjazdov konzultovat S povorujúcim
orgánom a na základe povolenia uviest do póvodného stavu (asfalt, betón, dlažba).

- Ak bude pri realizácií prác poškodený okolitý terén alebo komunikácie (napr. prejazd vozidiel,
uskiadnenie materiálu a pod.) je žiadateí povinný uviest poškodený terén či komunikácie do
póvodného stavu.

- Počas prác ako aj po ich skončení žiadater zabezpečí v prípade znečistenia okolia či vozovky
ich vyčistenie.

- Spätnú povrchovú úpravu treba zriadiť tak, aby bol priestor daný do póvodného stavu. Výkop
v zeleni zhutnit Po 20cm vrstvách, odstránit kamene, vyhrabličkovat, upravit do profilu
okolitého terénu a zavalcovat osiatu trávu.

- Realizáciou stavby bude narušené verejné priestranstvo v rozsahu 9500 m (podra priloženej
PD).

- V prípade potreby predÍženia stanoveného termínu, ja žiadater povinný podat žiadosť
o predÍženia povolenia pre uplynutím doby, na ktorú bob toto povolenie vydané.

- Za dodržanie uvedených podmienok zodpovedá: Vladimír Tuhý, konateľspoločnosti
STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice.

.- Spätnú povrchovú úpravu zabezpečí: STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 93401
Levice.

- Žiadateľje povinný po vykonaní spátnej povrchovej úpravy miesta zvláštneho užívania
bezodkladne písomne oznámit ukončenie prác povoľujúcemu orgánu a požiadat o prevzatie
dotknutej časti.

- Od prevzatia komunikácií začne plynút 60 mesačná záručná doba, počas ktorej je dodávater
konečnej povrchovej úpravy STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 93401 Levice, povinný
odstránitvšetky nedostatky, ktoré sana cestných pozemkoch z dóvodu podtlaku vyskytnú
(sadenie výkopu a podobne).

- Termín pre zrealizovanie hrubej úpravy rozkopaného priestoru: od 30.08. 2021
do 15. 05.2022.

- Termín najneskoršej spätnej povrchovej úpravy rozkopaného priestoru: do 30.05.2022.
- Za nedodržanie podmienok uvedených v povolení bude žiadatel‘ovi uložený sankčný postih

podra 5 22a zákona č. 135/1961 Zb..

Žiadater uhradil správny poplatok podľa p01.82 písm. c) zákona č. 459/2012 Z.z. S účinnostou od
2. januára 2013, ktorým sa mení a dopÍňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov vo výške 80,00 eur dokladom č. 0061496 zo dňa 25. 08.2021.

Toto povolenie nenahrádza mé povolenia, ktoré sú potrebné podl‘a zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Povolenie sa doručí:
Vladimír Tuhý, STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10,93401 Levice
Na vedomie:
Ing. Henrieta Čavojová, Pohanky 7/A, 84101 Bratislava
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PhDr.M ac
starosta obce
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G.A.Com, s.r.o.
Školská 578/402
951 78 Kollňany
SLOVAK REPUBLIC

INVESTOR: Slovak Telekom as.
NÁZOV STAVBY:
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