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Č. j. OU-PB-OSZP-2019/009782-7/ZB1 A-20                                           V Považskej Bystrici 25. 09. 2019 

Vybavuje:  Ing. Jarmila Hlobíková  
  

 

 

 

 

 

 

 

     R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

     Spoločnosť SIOM, s. r. o., Mládežnícka 2101/26, 017 01 Považská Bystrica,                     

IČO 52 208 931 podala dňa 23. júla 2019 na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie (ďalej len tunajší úrad) žiadosť o stavebné povolenie na vodnú 

stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 

Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie 

a kanalizačné prípojky“ ktoré budú vybudované v rámci stavby: ,,JASENICA RADOVÉ 

RODINNÉ DOMY + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ a žiadosť o povolenia na osobitné 

užívanie vôd.  

 

     Na predmetnú vodnú stavbu a časti líniových vodných stavieb bolo Obcou Jasenica vydané 

územné rozhodnutie pod č. 116/2019-TA5/A-10, dňa 2. mája 2019. 

 

     Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa         

§ 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, podľa          

§ 61 písm. a) a c)  a podľa § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona             

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení 

(ďalej len vodný zákon), podľa zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120                  

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť navrhovateľa v stavebnom a 

vodoprávnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a  po preskúmaní 

žiadosti rozhodol takto, spoločnosti  

 

SIOM, s. r. o. 

Mládežnícka 2101/26, 017 01 Považská Bystrica, 

 

IČO 52 208 931 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie  

                    Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 
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http://www.minv.sk/


2 
 

I. 

povoľuje podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a § 46 správneho poriadku vypúšťanie vôd 

z povrchového odtoku z účelovej komunikácie (asfalt) o celkovej ploche 493 m
2
, riešenej v rámci 

stavby: ,,JASENICA RADOVÉ RODINNÉ DOMY + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“       

do podzemných vôd – vsakovací objekt VO 1, ktorý bude vybudovaný na pozemku KN-C par. č. 

3106 v k. ú. Jasenica, bez stanovenia množstva vypúšťaných a koncentračných hodnôt vo 

vypúšťaných vodách.  

 

     Podmienky povolenia pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd: 

     Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z účelovej komunikácie o celkovej ploche 493 m
2
, 

počas celého roka do podzemných vôd (vsakovací objekt VO 1 o rozmeroch 4,2x2,4x0,6 m, 

vytvorený zo vsakovacích blokov Q-bic v počte 14 ks (jedna vrstva)), na pozemku                    

KN-C par. č. 3106 v k. ú. Jasenica.    

 

     Toto povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd platí podľa 

§ 25 písm. c) vodného zákona na dobu určitú – do doby existencie vodnej stavby s ktorou 

dané vypúšťanie súvisí (t. j. vsakovací objekt VO 1). 

 

 

II. 

povoľuje podľa § 26 ods. 1 vodného  zákona, podľa § 66 stavebného zákona a podľa                   

§ 46 správneho poriadku, vodnú stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a časti líniových 

vodných stavieb - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie 

splaškovej kanalizácie a kanalizačné prípojky“, ktoré budú pozostávať z nasledujúcich častí: 

 

S.O. 12 Dažďová kanalizácia   

- kanalizačné potrubie z rúr PVC DN 160 o celkovej dĺžke 13,9 m (odtok z uličnej vpuste 

UV 2 do VO1) 

- kanalizačné potrubie z rúr PVC DN 160 o celkovej dĺžke 23,9 m (odtok z uličnej vpuste 

UV1 do VO1) 

- vsakovací objekt VO 1 o rozmeroch 4,2x2,4x06 m vytvorený zo vsakovacích blokov Q-bic 

v počte 14 ks. 

 

S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky 

- pripojenie na jestvujúcu vetvu vodovodu HDPE 110 

- vodovodné potrubie PE 100, SDR17 d110x6,6 PN 10 o celkovej dĺžke 91,4 m (vetva V1) 

- podzemný požiarny hydrant (H1) DN 80, typ liatinový H2001 s liatinovým hydrantovým 

poklopom 

- nadzemný požiarny hydrant (H2) DN 80, typ liatinový Hawle H4 

 

S. O. 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a kanalizačné prípojky 

- plastová šachta TEGRA DN 1000 s liatinovým poklopom (RŠ1) (osadená na jestvujúcom 

kanalizačnom zberači) 

- kanalizačné potrubie z rúr DN 250 o celkovej dĺžke 76,8 m 

- revízna kanalizačná šachta TBS 1000/250 v počte 2 kusy (RŠ 2 a RŠ3). 

 

    Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb budú vybudované na pozemkoch                   

KN-C par č. 3106 a 3246 v k. ú. Jasenica. 
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     Spôsob doterajšieho využitia pozemkov 

 orná pôda a zastavané plochy a nádvoria 

 

     Stanovisko z hľadiska ochrany PPF 

 pri dočasnom zábere PPF do 1 roka je navrhovateľ povinný pred začatím stavby 

požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o udelenie 

súhlasu podľa § 18 zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

     Na uskutočnenie vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb špeciálny stavebný úrad 

podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a podľa § 66 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona, určuje tieto 

podmienky:  

1. Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb budú uskutočnené podľa projektových 

dokumentácií, ktoré vypracoval Ing. Daniel Sádecký, autorizovaný stavebný inžinier. 

Predmetné projektové dokumentácie sú  súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné 

zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného 

úradu. 

2. Povolenie sa vzťahuje  na vodnú stavbu a časti líniových vodných stavieb, ktorých 

základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia. 

3. Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb budú ukončené najneskôr do 12/2021. 

4. Celkové náklady na: 

- vodnú stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“, budú 21 800,0 eur, 

- časť líniovej vodnej stavby - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky“ 

budú 20 108,0 eur, 

- časť líniovej vodnej stavby - ,,S.O. 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a kanalizačné 

prípojky“ budú  21 810,0 eur. 

5. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník musí zabezpečiť vytýčenie            

vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb fyzickou, alebo právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie 

vybraných geodetických a kartografických činnosti autorizovaným geodetom 

a kartografom. 

6. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému 

úradu pri kolaudácii. 

7. Pri uskutočňovaní vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb, je nutné dodržiavať 

predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 

osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. 

8. Pri uskutočňovaní vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb, dodržiavať 

ustanovenia vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb.  bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavebných prácach. 

9. Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb, musia po celý čas ekonomicky 

odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43 d) 

stavebného zákona. 
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10. Pri realizácii vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb (od začiatku až po koniec) 

musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 všeobecno-technické požiadavky 

na výstavbu a príslušné technické normy. 

11. Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb budú uskutočnené zhotoviteľom - bude 

určený vo výberovom konaní. Stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia 

výberového konania tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu meno (názov) a adresu 

(sídlo) zhotoviteľa vodnej stavby a časti líniových vodných stavieb. Vodnú stavbu a časti 

líniových vodných stavieb môže uskutočňovať iba právnická alebo fyzická osoba 

oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie 

uskutočňovania stavieb vykonáva stavbyvedúci.  

12. Podmienky  úpravy staveniska: 

a. Osadenie vodných stavieb a častí líniových vodných stavieb -  situovanie sa určuje 

podľa situačného výkresu z projektovej dokumentácie.  

b. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete 

v priestore staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred odovzdaním 

staveniska. Musia sa, včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas 

stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. 

c. Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných 

osôb. 

13. Počas výstavby podľa § 46 d ods. 1, 2 a 3 stavebného zákona viesť stavebný denník 

od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác a predložiť           

ho špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii vodnej stavby a častí líniových 

vodných stavieb.  

14. Vlastník vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb, je povinný dodržať Nariadenie 

vlády č. 510/2001  Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko a podľa jeho prílohy č.1 pred začatím prác na stavenisku predložiť oznámenie 

inšpektorátu práce. 

15. Stavebník je povinný pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete 

a počas výstavby dodržať ich ochranné pásma v zmysle príslušných predpisov a noriem. 

16. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie vodnej stavby a častí 

líniových vodných stavieb.  

17. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavenisku znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

18. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia správcov sietí dotknutých povoľovanými 

stavebnými objektmi. 

19. Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na 

to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku.  

20. Podľa § 43 i) ods. 3 stavebného zákona musí byť stavenisko zabezpečené pred vstupom 

cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj 

úplným ohradením,  musí byť označené, ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o 

stavbe a účastníkoch výstavby, mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo 

z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného 

odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí 

čistiť, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 

umiestnenie zariadenia staveniska, umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich 
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stavebné práce, musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, mať vybavenie 

potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 

ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 

predpisov, zabezpečené pred vstupom cudzích osôb  zariadiť, usporiadať a vybaviť 

stavenisko.  

21. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby                      

o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu. 

22. Pri realizácii vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb, dodržať STN 73 6005          

o priestorovom  rozmiestnení  sietí. 

23. Pri uskutočňovaní vodnej stavby a častí líniových vodných stavieb, treba postupovať tak, 

aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení 

a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady 

ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej 

správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 

24. Vodnú stavbu a časti líniových vodných stavieb, uskutočňovať s výrobkami a stavebným 

materiálom podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutých 

v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie.  

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti, 

a. s., Považská Bystrica, vydané pod č. 4421/23/2019-CA zo dňa 24. 6. 2019 a to: 

- Rozšírenie verejnej kanalizácie je vždy vlastníctvom vlastníka už vybudovanej verejnej 

kanalizácie bez ohľadu na to, kto ho financuje. V zmysle § 120 občianskeho zákonníka sa 

rozšírenie verejnej kanalizácie považuje za súčasť hlavnej veci (už vybudovanej verejnej 

kanalizácie), spolu s ktorou tvorí jeden celok. Súčasť veci (navrhovaného rozšírenia) sa 

riadi právnym režimom hlavnej veci. 

- Investor uzatvorí pred vydaním stavebného povolenia na rozšírenú časť verejnej 

kanalizácie s PVS a. s. Zmluvu o prevode hmotného majetku – rozšírenia verejnej 

kanalizácie do majetku a správy PVS a. s. odplatným spôsobom.  

- Na základe uvedeného realizovať rozšírenie verejnej kanalizácie za týchto podmienok: 

 investor pred zahájením stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcej 

verejnej kanalizácie v dotknutom území, vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe 

písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a. s.,  

 na základe vytýčenia bude trasa rozšírenia verejnej kanalizácie zvolená tak, aby 

bolo dodržané jej ochranné pásmo - zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom 

znení, § 19 ods. 2 a 5, t. j. ochranné pásmo v šírke najmenej 1,5 m na obidve 

strany od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia, 

 pri realizácii s ostatnými IS bude dodržaná STN 73 60 05 o priestorovom 

usporiadaní IS, 

 materiál rozšírenia verejnej kanalizácie - kanalizačné potrubie PVC, PP, rúry 

hladké, hrdlované, DN 250/ D315 SN8, 

 kanalizačné revízne šachty DNI000, stúpačky poplastované, poklopy vodotesné, 

do komunikácie tr. D400, maximálna vzdialenosť 50 m, 

 pripojenie do jestvujúcej verejnej kanalizácie DN400 novou sútokovou šachtou 

DN1000, 

 dodržať spádové pomery a rýchlosť prúdenia OV v súlade s platnými STN, 

krycie výšky a úpravu poklopov do budúcej nivelety komunikácie, 

 zabezpečiť Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky v inom vlastníctve 

v prospech budúceho vlastníka a prevádzkovateľa PVS, a. s. z dôvodu uloženia 
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kanalizačného potrubia rozšírenia verejnej kanalizácie a za účelom vstupu na 

tieto pozemky pri vykonávaní údržby a opráv kanalizačného potrubia, 

 stavba bude realizovaná odborne spôsobilou osobou pre inžinierske stavby - 

voda, kanalizácia, 

 po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude stavba odovzdaná do majetku a 

správy PVS, a. s. Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela vrátane príslušnej 

projektovej dokumentácie, 

 kanalizačné prípojky budú ukončené na jednotlivých pozemkoch revíznou 

šachtou D415, nebudú predmetom odovzdania do majetku a správy PVS, a. s.. 

- V prípade, že investor nebude súhlasiť s podmienkami Zmluvy o prevode hmotného 

majetku, alebo stavba nebude vybudovaná v súlade s podmienkami PVS, a. s., investor 

bude povinný pred miestom pripojenia do jestvujúcej verejnej kanalizácie vybudovať 

merný objekt a uzatvoriť s PVS, a. s. Zmluvu na odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 

súčasne bude povinný zabezpečovať prevádzkovanie rozšírenej časti verejnej kanalizácie 

na svoje náklady. 

- Upozorňujeme, že v zmysle §3 zák. č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách, vlastníkom verejnej kanalizácie (aj rozšírenia) 

môže byť iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky                              

a prevádzkovateľom odborne spôsobilá fyzická, alebo právnická osoba po splnení 

podmienok odbornej spôsobilosti v zmysle § 5 a § 6 zák. č. 442/2002 Z. z. 

- Do verejnej kanalizácie budú odvádzané iba splaškové odpadové vody                          

z nehnuteľností. 

- Všetky VPO odvádzať mimo verejnú kanalizáciu v správe PVS, a. s. 

- Dopojenie kanalizačných prípojok bude možné až po vydaní kolaudačného 

rozhodnutia na rozšírenú časť verejnej kanalizácie a odovzdaní do majetku a správy 

PVS, a. s. 

- Pri zriadení kanalizačnej prípojky v súlade s „ Pravidlami PVS, a. s. o budovaní a 

pripojovaní kanalizačných prípojok“, obstarávateľ postupuje podľa pokynov majstra 

prevádzky kanalizácií PVS, a. s. v Považskej Bystrici, ktoré obdrží spolu s tlačivom 

žiadosti o zriadenie prípojky, tel. 0905 / 939 668. 

- Zmluvy na odvádzanie a čistenie odpadových vôd s PVS, a. s. budú uzatvárať jednotliví 

investori každý samostatne. 

- Nakoľko do verejnej kanalizácie v správe PVS, a. s. budú odvádzané odpadové vody          

z nehnuteľnosti, ktorá bude zásobovaná pitnou vodou z iného zdroja ako z verejného 

vodovodu v správe PVS, a. s. a investor nepredložil spôsob merania množstva 

odvádzaných vôd do verejnej kanalizácie, na určenie množstva odvádzaných vôd verejnou 

kanalizáciou budú použité smerné čísla spotreby vody podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP   

č. 397/2003 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z. 

26. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia od Slovak Telekom a. s., Bratislava 

vydané pod č. 6611914579, zo dňa 24.5. 2019 a to: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.)        

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

rušeniu. 

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

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

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

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

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

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

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a. s. 
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na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z.        

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení              

s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení. 

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

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

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

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

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

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

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

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 

na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia 

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

https://www.telekom.sk/vviadrenia
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- Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove                 

a prístupovým bodom k nej. 

 

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia od SPP – distribúcia, a. s., Bratislava 

vydané pod č. TD/NS/0151/2019/Ki, zo dňa 4. júna 2019: 

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností,                  

je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu:                

SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu. 

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

http://www.spp-distribucia.sk/
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uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo 

ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem. 

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 

pod., 

- OSOBITNÉ PODMIENKY: 

Opraviť polohu existujúceho plynovodu v situácii stavby. V mieste budovania 

komunikácie a inž. sietí pred zasypaním výkopov požadujeme prizvať zástupcu 

prevádzkovateľa ku kontrole či nedošlo k obnaženiu plynovodu, k narušeniu výstražnej 

fólie a obsypú. 
 

28. Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, okresného riaditeľstva policajného zboru v Považskej Bystrici, 

okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby vydané pod č. ORPZ-PB-

ODI-42/029/2019 zo dňa 5. apríla 2019 a to: 

- V lokalite navrhovanej križovatky, konkr. samotného dopravného napojenia novo 

navrhovanej prístupovej obslužnej komunikácie na cestu III/1978, musia byť 

bezpodmienečne zabezpečené dostatočné rozhľadové podmienky na obidva dopravné 

smery. 

- Sklon napojenia bude zrealizovaný smerom od cesty III/1978, na ktorú sa lokalita 

dopravne napája resp. tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou vodou.  

- V rámci realizácie stavby zabezpečiť tak vybudovanie odvodnenia prístupovej 

komunikácie, ako aj zachovanie systému odvodnenia cesty III/l 978. 

- Predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby.  

- S cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej 

pozemnej komunikácii, požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo 

dopravných špičiek, v čo najkratšej dobe a mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest 

(zimná údržba ciest je vykonávaná v časovom období od 01.11. do 31.03.),  

- Zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých pozemných 

komunikácií. 

29. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Trenčín vydaného pod č. TSK/2019/05121-5 zo dňa 17. júla 2019 a to najmä: 

- Pri vytýčení stavebných objektov „SO 11 - Účelová komunikácia“, „SO 13 - 

Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky“, „SO 14 - Rozšírenie splaškovej 

kanalizácie a kanalizačné prípojky“ a „SO 15 - Elektrické NN prípojky“ stavby 

„Jasenica radové rodinné domy a technická infraštruktúra“, v mieste cestnej 

komunikácie číslo III/1978 (III/507050) je nevyhnutná účasť zodpovedného 

pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice 

cestného telesa príslušnej cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne 

predčasného užívania stavebných objektov uvedenej stavby geometrický plán 

porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných 

práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako 

vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 3246, katastrálne územie Jasenica, obec 

Jasenica, okres Považská Bystrica pod cestnou komunikáciou číslo III/1978. 
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- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK , stavebný stav 

cestnej komunikácie číslo III/l978 a priľahlého cestného telesa v mieste uvedenej 

stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané 

zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác. 

- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav 

cestnej komunikácie číslo III/1978 a priľahlého cestného telesa po realizácii 

stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a 

nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK. 

- Pri vytýčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie číslo III/1978 po realizácii 

uvedených stavebných objektov je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka 

odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Vykonať statické záťažové skúšky (PROCTOR STANDARD/STANDARD) 

certifikovaným laboratóriom za prítomnosti správcu komunikácie na únosnosť 

dopĺňaných konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle STN, EN v mieste výkopu ryhy, 

v prítomnosti zástupcu SC TSK, následne predložiť protokoly o tejto vykonanej 

skúške. 

- Doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej 

komunikácie číslo III/1978. 

- Vybudovaním uvedeného stavebného objektu nesmie byť prerušené odvodňovacie 

zariadenie - cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do 

telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej 

komunikácie. 

- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akejkoľvek časti diela, ktorá má byť 

zakrytá v telese cestnej komunikácie správcovi komunikácie - Správa ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. 

- Po ukončení prác je stavebník povinný teleso cestnej komunikácie dotknutého 

stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie. 

- Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie: 

 určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia, počas realizácie prác, 

 záväzného stanoviska, prípadne rozhodnutia na pripojenie „SO 11 - Účelová 

komunikácia“ uvedenej stavby (v mieste styku pozemku parcely registra „C“ 

číslo 3106 a 3246, katastrálne územie Jasenica, obec Jasenica, okres Považská 

Bystrica) na cestnú komunikáciu číslo III/1978, 

 povolenia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie číslo III/1978, ktorým je 

uloženie vodovodného a kanalizačného potrubia uvedenej stavby do telesa 

cestnej komunikácie pretláčaním /rozkopaním, 

 určenia trvalého dopravného značenia na cestnej komunikácii číslo III/1978. 

30. Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzných stanovísk Okresného úradu Považská 

Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané pod č. OU-PB-

OCDPK-2019/008398-002 zo dňa 20. júna 2019 a pod č. OU-PB-OCDPK-2019/004823-

002 zo dňa 5. apríla 2019.  

31. Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín, vydané pod č. SC/2019/747-8 zo dňa 5. júna 

2019 a to: 

- Je potrebné, aby v miestach so zásahom do cestného telesa bol vykonaný výrez živice 

strojne a po uložení vodovodného potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť 

konštrukčné vrstvy vozovky nasledovne: 25 cm štrkodrva so zhutnením, 20 cm 

vystužený betón s preplátovaním 15 cm na každú stranu, 8 cm obaľované kameni vo 

asfaltom, 4 cm asfaltobetón. 
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- Počas prác musí byť prejazdný minimálne jeden jazdný pruh v šírke 3 m. 

- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným 

okresným dopravným inšpektorátom. 

- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a 

ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V 

prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť 

na vlastné náklady. 

- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do 

pôvodného stavu. 

- Práce v cestnom telese musia byť vykonávané mimo zimného obdobie (t. j. od 15.11. 

do31.03. daného roku), aby bola zabezpečená bezproblémová zimná údržba ciest. 

- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef 

Kukučka, tel. č. 0903 266 754) a rešpektovať jeho usmernenia. 

- Vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania, dočasného dopravného 

značenia a rozkopávkového povolenia. 

32. Stavebník je povinný dodržať podmienka vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a. s.,  

Žilina vydané pod č. 4600052533 zo dňa 14. júna 2019 a to: 

- V predmetnej lokalite katastra Jasenica na parcelách KN 3104,3105,3106,                         

sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD a. s. okrem KN 3246 kde 

sa nachádza podzemné NN vedenia a skrine, v majetku SSD a. s. 

- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (NN zemné 

káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. 

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 

fyzicky ju vytýčiť. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť. 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/wtvc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

buď v" Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min.          

1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

33. Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so 

znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany podzemných a povrchových 

vôd. 

34. Stavebný materiál, ktorý by obsahoval znečisťujúce látky sa musí skladovať tak, aby tieto 

nevnikli do podzemných a povrchových vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu. 

35. V prípade akéhokoľvek zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi       

látkami je potrebné rešpektovať § 39 vodného zákona a vyhlášku č. 200/2018 Z. z.,  ktorou 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/wtvc.wv_vyt%c3%bd%c4%8di_ur%c4%8den%c3%bd_pracovn%c3%adk_SSD
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sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach    

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

36. Podľa § 3 a § 4 vyhlášky pravidelne vykonávať kontroly zariadenia v rámci stavby, 

ako aj vykonávať jeho pravidelnú údržbu a opravu.  

37. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným 

právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.  

38. Poškodené susedné nehnuteľnosti a terén pri uskutočňovaní vodnej stavby a častí 

líniových vodných stavieb, uviesť do pôvodného stavu. 

39. Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb môžu byť užívané až po kolaudácii. 

Stavebník podá včas návrh na vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby a častí 

líniových vodných stavieb do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 3 vodného zákona. 

K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných 

skúšok, doklady uvedené v § 43 f stavebného zákona o overení vhodných stavebných 

výrobkov. 

 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli uplatnené.   

 

     Vodná stavba a časti líniových vodných stavieb nesmú byť začaté, kým predmetné stavebné 

povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie 

stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, neboli vodná stavba 

a časti líniových vodných stavieb začaté. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

     Spoločnosť SIOM, s. r. o., Mládežnícka 2101/26, 017 01 Považská Bystrica,                     

IČO 52 208 931 podala dňa 23. júla 2019 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na vodnú 

stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 

Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie 

a kanalizačné prípojky“ ktoré budú vybudované v rámci stavby: ,,JASENICA RADOVÉ 

RODINNÉ DOMY + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ a žiadosť o povolenia na osobitné 

užívanie vôd.  

 

Tunajší úrad oznámil začatie stavebného povolenia na vyššie uvedené stavby a konanie 

o povolení na osobitné užívanie vôd, oznámením zo dňa 25. júla 2019 pod č. OU-PB-OSZP-

2019/009782-2 ZB1 a nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené 

s miestnym šetrením 16. septembra 2019. Zároveň všetkých účastníkov konania a zúčastnené 

osoby upozornil podľa § 21 ods. 2 správneho poriadku, že svoje námietky a stanoviská môžu 

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.   

 

     Na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke sa vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich 

skutočností.  

 

     Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej 

súčinnosti so splnomocnenou za navrhovateľa a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými 

osobami a inými osobami, ktorých sa dané správne konanie týkalo a dal im vždy príležitosť, aby 
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mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu predmetného 

rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. 

 

     Tunajší úrad podľa § 32 ods. 1, správneho poriadku zistil presný a úplný stav veci a za tým 

účelom si obstaral potrebné podklady a písomnosti pre vydanie rozhodnutia. 

 

      K predmetnej vodnej stavbe a k častiam líniových vodných stavieb sa vyjadrili: Obec 

Jasenica, Slovak Telekom, a. s. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť a. s., Stredoslovenská 

distribučná a. s. Žilina, SPP – distribúcia, a. s. Žilina, SVP, š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica, 

SVP, š. p., OZ Piešťany, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej 

Bystrici, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Trenčiansky samosprávny 

kraj, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 

     Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordinované a zohľadnené 

v podmienkach tohto rozhodnutia. 

 

     Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a zúčastneným 

osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu 

jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

     Možnosť vyjadriť sa k vyššie uvedeným zisteniam a podkladom predmetného správneho 

konania, využili zástupcovia dotknutých orgánov a to: 

- zástupca za Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Ing. Ružvoň, 

- zástupcovia Hydromeliorácie, š. p. Bratislava, Ing. Michalčík a pán Hanták. 

Zástupcovia dotknutých orgánov po preskúmaní všetkých podkladov k žiadosti o vydanie  

stavebného povolenia na vodnú stavbu a časti líniových vodných stavieb spolu s vydaním 

povolenia na osobitné užívanie vôd, súhlasili bez pripomienok. 

     Ostatní účastníci konania a zúčastnené osoby, svoju možnosť vyjadriť sa k vyššie 

uvedeným zisteniam a podkladom predmetného správneho konania, nevyužili, z toho 

dôvodu, tunajší úrad považuje ich stanovisko za kladné.  

 

Na ústnom pojednávaní sa vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich skutočností 

a hodnotil sa aj vplyv vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Zo strany 

dotknutých orgánov neboli vznesené žiadne pripomienky. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 

z účelovej komunikácie do podzemných vôd je zosúladené s novými požiadavkami vodného 

zákona. 

Podľa § 25 písm. c) vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd je na dobu určitú – do 

doby existencie vodnej stavby s ktorou dané vypúšťanie súvisí (t. j. vsakovací objekt VO 1). 

 

Pri určení doby platnosti povolenia tunajší úrad rozhodol na základe hodnotenia vplyvu 

vypúšťaných vôd z povrchového odtoku na podzemné vody a v súlade s citovaným ustanovením 

vodného zákona. 
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      Vzhľadom k tomu, že žiadateľovi navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené 

a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných, tunajší úrad rozhodol v predmetnej veci tak, ako 

je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

     Správny poplatok bol uhradený podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, v sume 300  -€, bankovým 

prevodom. 

 

  

 P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie možno preskúmať súdom. 

 

     Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2  

správneho poriadku a musí  byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 
 

 

 

Doručí sa podľa rozdeľovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Petrík 

  vedúci 

Rozdeľovník: 

Účastníci konania: 

1. Navrhovateľ: SIOM, s.r.o., Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica + overená PD 

(ktorá sa zašle poštou) 

2. Obec Jasenica, starosta obce, 018 17 Jasenica + overená PD (ktorá sa zašle poštou) 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3,         

921 80 Piešťany  

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov,    

020 71 Nimnica 

 

Ostatným účastníkom konania, sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou: 

Účastníci konania: 

5. Projektant: Ing. Daniel Sádecký, S&K PROJECT s.r.o., Hliny 1412, 017 01 Považská    

Bystrica 

6. Zhotoviteľ: Builder – Tech s.r.o., Štefánikova 148/27, 017 01 Považská Bystrica 

7. Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín 
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Účastníci konania - vlastníci susedných pozemkov: 

8. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava  

9. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 

017 01 Považská Bystrica 

10. Viera Kalašová, Jasenica 165, 018 17 Jasenica 

11. Anton Krajčoviech, Kúpeľná 13, 059 01 Spišská Belá 

12. Ján Krajčoviech, Jasenica 61, 018 17 Jasenica 

13. Monika Klabníková, Jasenica 339, 018 17 Jasenica 

 

Na vedomie: Dotknuté orgány: 

14. Slovak Telekom a. s.,  Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

15. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

16. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

17. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH 

18. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

19. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný odbor 

20. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia 

21. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný                

inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica 

22. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 

Považská Bystrica  

24. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 

017 01 Považská Bystrica 

25. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

26. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

27. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

28. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

 


