
1 

 

MESTO LEVOČA 
 
 
 
 

Predmet rokovania: Dohody  o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete     

 
 
 
 
 
 
 

Pre:   Mestské zastupiteľstvo – 08.08.2019 
   
 
 
 
 
 
 
 

Predkladá:  JUDr. Martina Galliková            
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovateľ: JUDr. Martina Galliková 
  
 
 
 
  
 
 
  

Na vedomie:  Primátor mesta 
Zástupca primátora mesta 
Prednosta mestského úradu 

    Hlavný kontrolór mesta  
    Právny útvar 
 
 
 
 
 

V Levoči:  02.08.2019 
 
 
 
 
 



2 

 

Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete: 

1. Mestské zastupiteľstvo na svojom 41. zasadnutí konanom dňa 20.09.2018 uznesením č. 43 schválilo investičný 
zámer spoločnosti Slovak Telekom, a. s.; IČO: 35 763 469, so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
spočívajúci vo vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča a to v súvislosti s realizáciou stavieb: 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča_ sídlisko Pri prameni nové“; 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča J. Francisciho“; 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča Pod Vinicou“; 
- „INS_FTTC/B_ LE_ Levoča_Železničný riadok“; 
- „INS_FTTH_ LE_ Levoča_Ždiarska“; 
a podstatné obsahové podmienky Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej 
siete. 

Na podklade cit. uznesenia mesto uzatvorilo dňa 29.11.2018 so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.    Dohodu 
o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete (zv. pod č. 522/2018). 

Jedným z ustanovení dohody je ustanovenie, podľa ktorého má táto spoločnosť umožniť iným podnikom, ktoré 
majú záujme o realizáciu optickej siete pripokládku ich optického kábla do spoločnej ryhy v trasách jeho stavieb 
za vopred zmluvne dohodnutých podmienok. Teda len takým podnikom, ktoré majú uzatvorenú zmluvu 
s mestom.  

Prvou lokalitou, kde spoločnosť Slovak Telekom, a. s. má zámer realizovať stavbu je lok. Pod vinicou. 
O pripokládku má záujem spoločnosť SITEL s. r. o., IČO: 31 668 305, so sídlom Zemplínska 6, Košice. 
Navrhujeme uzavrieť s touto spoločnosťou Dohodu o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej 
komunikačnej siete. 

Na základe uvedeného OM predkladá na rokovanie MZ návrh na uzavretie Dohody o podmienkach vybudovania 
verejnej  elektronickej komunikačnej siete medzi Mestom Levoča a spoločnosťou SITEL s. r. o. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       Návrh nebol prerokovaný v MR. 

MZ schvaľuje uzavretie Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 
medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 a spoločnosťou SITEL s. r. o., IČO: 
31 668 305, so sídlom Zemplínska 6, 040 01 Košice; spočívajúcej vo vybudovaní a umiestnení verejnej 
elektronickej komunikačnej siete na pozemku vo vlastníctve Mesta Levoča, nachádzajúcom sa v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou – parc. č. KN-C 2041/2, t. č. zapísanom na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča a to v súvislosti s realizáciou stavby „Optické prepojenie Harichovce – Levoča“  za týchto podstatných 
obsahových podmienok  Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej 
len „Dohoda“): 

a) investor vybuduje a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na vlastné náklady podľa 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre územné konanie zodp. 
projektantom Ing. Jaroslavom Krupčiakom, autorizovaným stavebným inžinierom  a v súlade so situáciou 
stavby schválenou v územnom konaní; 

b) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi (stavebníkmi verejnej 
elektronickej komunikačnej siete – ďalej len „podniky“) v meste Levoča v maximálnej možnej miere tak, aby 
bola minimalizovaná doba a rozsah rozkopávok. Investor umožní iným podnikom pripokládku optickej siete 
resp. optického kábla do spoločnej ryhy v trase jeho stavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok; 

c) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete dokončí 
najneskôr do 31.12.2020; 

d) investor zaplatí Mestu Levoča jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne dotknutého 
pozemku vo výške 3 eurá/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; pričom záberom dotknutého pozemku sa 
rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma 
optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov (t. j. 0,5 m od osi trasy po oboch 
stranách v celej dĺžke trasy); 

e) investor zaplatí Mestu Levoča prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z celkovej výšky 
jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne dotknutého pozemku podľa DÚR 
v dohodnutej lehote počítanej odo dňa uzavretia Dohody; 
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f) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne  dotknutého 
pozemku bude určená po ukončení stavby v časti Pod vinicou na pozemku parc. č. KN-C 2041/2 na základe 
skutočnej výmery pozemku parc. č. KN-C 2041/2 dotknutého stavbou investora podľa porealizačného 
geodetického zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady a doručí ho mestu v dohodnutej 
lehote; 

g) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na základe skutočnej 
výmery pozemku parc. č. KN-C 2041/2 dotknutého stavbou investora podľa porealizačného zamerania 
stavby, po odpočítaní prvej zaplatenej časti, po dokončení stavby v časti Pod vinicou na pozemku parc. č. 
KN-C 2041/2, v dohodnutej lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby  v časti Pod vinicou na pozemku 
parc. č. KN-C 2041/2; 

h) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie záväzkov 
dohodnutých v Dohode zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;      

i) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti alebo záväzku zmluvnú 
pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;      

j) právo Mesta Levoča i investora od Dohody odstúpiť v prípade porušenia Dohody druhou zmluvnou stranou, 
do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo.  

T: 31.12.2019 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 02.08.2019 

 
Dohoda o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete: 

2. Spoločnosť LEVONET, s. r. o., zastúpená konateľom Radoslavom Kellnerom má záujem zrealizovať 
v Levoči stavbu „Katastrálne územie Levoča OPTICKÁ PREPOJKA PRE III. ZŠ LEVOČA“ podľa 
projektovej dokumentácie pre územné konanie vypracovanej v júni 2019 spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 
47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše – Lukášom Talárom; zodpovedný projektant Ing. 
Ján Rovder; autorizovaný stavebný inžinier Ing. Tomáš Tarageľ, výkresu č. 01 – TRASOVANIE. Stavba má byť 
zrealizovaná v lokalitách Pod vinicou a M. R. Štefánika. Má byť vybudovaná hlavná trasa optického 
telekomunikačného vedenia a zároveň zrealizovaná príprava HDRE chráničiek na ďalšie rozširovanie siete. 
Hlavným cieľom má byť pripojenie III. ZŠ v Levoči do telekomunikačnej siete spoločnosti LEVONET, s. r. o.. 
Stavba má byť v celom jej rozsahu zrealizovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča. Projektovaná dĺžka 
trasy je 480 m. Jedným z podkladov pre vydanie územného rozhodnutia je Dohoda o podmienkach vybudovania 
verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorú navrhujeme uzavrieť so spoločnosťou  LEVONET, s. r. o..   
 
Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       Návrh nebol prerokovaný v MR. 

 

MZ schvaľuje uzavretie Dohody o podmienkach vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete 
medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 a spoločnosťou LEVONET, s. r. o., 
IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča; spočívajúcej vo vybudovaní a umiestnení 
verejnej elektronickej komunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča a to: v lok. ul. Pod vinicou (parcely: KN-C 2041/2, KN-C 2022, KN-C 1992/1, 
KN-C 1908/1) a v lok. M. R. Štefánika (parcely: KN-E 2580, KN-E 2581/2, KN-C 1866/1, KN-E 2620, KN-C 
1864, KN-C 1822/1) v súvislosti s realizáciou stavby „Katastrálne územie Levoča OPTICKÁ PREPOJKA 
PRE III. ZŠ LEVOČA“ za týchto podstatných obsahových podmienok Dohody o podmienkach vybudovania 
verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Dohoda“): 
k) investor vybuduje a umiestni stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete na vlastné náklady podľa 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vypracovanej pre územné konanie v júni 2019 
spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše – Lukášom 
Talárom; zodpovedný projektant Ing. Ján Rovder; autorizovaný stavebný inžinier Ing. Tomáš Tarageľ 
a v súlade s výkresom č. 01 – TRASOVANIE z 06/2019; 

l) investor bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými investormi (stavebníkmi verejnej 
elektronickej komunikačnej siete – ďalej len „podniky“) v meste Levoča v maximálnej možnej miere tak, aby 
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bola minimalizovaná doba a rozsah rozkopávok. Investor umožní iným podnikom pripokládku optickej siete 
resp. optického kábla do spoločnej ryhy v trase jeho stavby za vopred zmluvne dohodnutých podmienok; 

m) investor všetky práce na vybudovaní a umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej siete dokončí 
najneskôr do 31.12.2020; 

n) investor zaplatí Mestu Levoča jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie užívania stavebne dotknutých 
pozemkov vo výške 3 eurá/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; pričom záberom dotknutého pozemku sa 
rozumie záber vykonaný jednak uložením samotného optického kábla ako aj šírka ochranného pásma 
optického telekomunikačného vedenia podľa príslušných právnych predpisov (t. j. 0,5 m od osi trasy po oboch 
stranách v celej dĺžke trasy); 

o) investor zaplatí Mestu Levoča prvú časť jednorazovej primeranej náhrady vo výške 50% z celkovej výšky 
jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne dotknutých pozemkov podľa DÚR 
v dohodnutej lehote počítanej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu optickej 
telekomunikačnej siete uvedenej v Dohode; 

p) skutočná celková výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania stavebne  dotknutých 
pozemkov bude určená po ukončení stavby na základe skutočnej výmery pozemkov  dotknutých stavbou 
investora podľa porealizačného geodetického zamerania stavby, ktoré obstará investor na svoje náklady 
a doručí ho mestu v dohodnutej lehote; 

q) investor zaplatí mestu druhú časť jednorazovej primeranej náhrady, vo výške určenej na základe skutočnej 
výmery pozemkov dotknutých stavbou investora podľa porealizačného zamerania stavby, po odpočítaní prvej 
zaplatenej časti, po dokončení stavby v dohodnutej lehote počítanej odo dňa dokončenia stavby; 

r) investor zrealizuje výstavbu káblovej trasy všade tam, kde je to možné bez zásahu do konštrukcie pozemných 
komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku a v dostatočnej hĺbke, aby nedošlo k porušeniu 
konštrukčných vrstiev komunikácií; 

s) výkopové práce investor zrealizuje tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a zásahy do pozemkov, resp. do 
spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru; 

t) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky pozemky dotknuté 
realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou, zhutnením a výsevom trávnej zmesi; 

u) po zrealizovaní stavby uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky spevnené plochy 
dotknuté realizáciou stavby a povrchovú úpravu zrealizuje po celej dĺžke výkopu a šírke spevnenej plochy; 

v) pred začatím výkopových prác investor požiada mesto o vydanie rozhodnutia na prekopávku pozemkov; 
w) záväzok investora zaplatiť mestu za každé porušenie jeho povinnosti alebo nesplnenie záväzkov dohodnutých 

v Dohode zmluvnú pokutu vo výške 100 eur;      
x) záväzok investora zaplatiť mestu za každé omeškanie s plnením niektorej povinnosti alebo záväzku zmluvnú 

pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania;      
y) právo Mesta Levoča i investora od Dohody odstúpiť v prípade porušenia Dohody druhou zmluvnou stranou, 

do 60 dní odo dňa keby k porušeniu došlo.  

T: 31.12.2019 

 

Vyhotovila: JUDr. Martina Galliková, 06.08.2019 

 
 


