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Č. j. OU-PU-OSZP-2017/001556-11 ZB1  A-20                                  Púchov 18 . decembra 2017  

Vybavuje  Ing. Jendrišáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 ods. (1)  

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

niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle § 61 písm. (a) a 71 

ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady                            

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

(ďalej len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. (1)  

zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby  

a výsledku ústneho pojednávania vydáva    

                 

stavebníkovi  ŽSR – Generálne riaditeľstvo Bratislava 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  IČO 31 364 501 

v zastúpení  REMING CONSULT a.s. 

 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 

                   IČO 35 729 023 

 

    

p o v o l e n i e na uskutočnenie líniovej vodnej stavby 

 
podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej 

dokumentácie 

objektu „SO 44.37.06.6.2 Púchov – Považská Bystrica, preložka 

tlakovej kanalizácie „PVS“, dočasná preložka – 2. fáza“ ako súčasť 

stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 

160 km/hod, I. etapa, optimalizácia“. 

 
      Popis stavby: 

 

- tlakové kanalizačné potrubie - preložka z potrubia HD-PE PE100, 110 x 6,6 mm, PN 10, SDR 

17 o dĺžke 51,00 m, z oceľového potrubia 114,3 x 8 mm o dĺžke 128,00 m,  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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- vyhľadávací vodič AYKY 2x4 mm
2
, výstražná fólia nad obsypom, odvzdušnenie potrubia 

(automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil),  

- križovanie potrubia pod železnicou (podchod pod ŽSR v km 158,759) - potrubie uložené 

v chráničke HD-PE DN 200, 250 mm x 22,7 mm PN16, SDR11, o celkovej dĺžke 17,50 m,  

- križovanie potrubia pod železnicou (podchod pod ŽSR v km 158,635) – potrubie v chráničke 

oceľovej DN 250, 273 mm x 16 mm o celkovej dĺžke 23,80 m. 

     Stavba - objekt majúci charakter líniovej vodnej stavby bude zriadený na pozemkoch KN-C 

parc.č. 1784/1 a 1730/10 v k.ú. Horné Kočkovce. 

Pozemky KN-C parc.č. 1784/1 a 1730/10 v k.ú. Horné Kočkovce sú vo vlastníctve 

navrhovateľa. 

 

druh pozemku:  

1784/1 a 1730/10  v k.ú. Horné Kočkovce - zastavaná plocha a nádvorie 

 

 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavebníkom stavby bude Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo 

Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501.  
 

2. Stavba bude uskutočnená do 31. decembra 2020.  

     Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu    

začatie stavby. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná 

spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, 

autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Evou Vollekovou, autorizovaným stavebným 

inžinierom, osvedčenie - 0346*Z*2-2.   

 

4. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé bude zaslané 

mestu Púchov a tretie bude uložené vo vodohospodárskej evidencii. 
 

5. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti     

rozhodnutia, a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia trvania stavby.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho   

stavebného úradu. 
 

7. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavba nebude začatá. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ líniovej vodnej stavby bude Združenie 

Nimnica, Doprastav – TSS GRADE – SUBTERRA – EŽ Praha, Generálne riaditeľstvo, 

Drieňová 27, 826 56 Bratislava.  

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 

na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania 

stavby vykonáva stavbyvedúci. 
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Podľa § 46 d, ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný 

denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.  
 

9. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 

zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej 

polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby. 

10.  Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom 

projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť 

vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami 

inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame dodržať.  

 

11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                  

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

12. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať  ustanovenia § 47-53 stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská 

dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 

 

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

č. 6875/23/2017-CA zo dňa 30. augusta 2017: 

1. Preložka časti výtlačného kanalizačného potrubia - II. fáza bola počas spracovania PD 

konzultovaná s oddelením technicko - prevádzkových činností PVS, a.s., a HS kanalizácií 

a ČOV PVS, a.s.. 

2.  S predloženou PD SO 44.37.06.6.2 preložka tlakovej kanalizácie PVS, a.s. Nosice - 

dočasná preložka – II. fáza súhlasíme za týchto podmienok: 

 investor zabezpečí v miestach začiatku a ukončenia preložky kanalizačného potrubia                  
( v súvislosti s I. fázou preložky ) jeho vytýčenie, 

 na základe vytýčenia bude nová, dočasná trasa II. fázy preložky zvolená tak, aby bolo 

dodržané ochranné pásmo kanalizačného potrubia v šírke najmenej 1,5 m na obidve 

strany od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia ( zákon NR SR                    

č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5 ) pri stavbách spojených so zemou, 

 počas vykonávania stavebných prác na stavenisku (stavby ŽSR) zabezpečiť trvalý prístup 

k preloženému kanalizačnému potrubiu pre jeho prevádzkovanie - upozorňujeme, že                   

z dôvodu technických a priestorových podmienok celkovej stavby, nie je možný trvalý 

prístup k II. fáze preložky - žiadame, aby investor v stavebnom konaní predložil spôsob 

zabezpečenia prístupu k preloženému kanalizačnému potrubiu (aj vodovodnému potrubiu 

1 počas jeho prevádzkovania a pre prípad vykonania údržby, opravy do doby trvalej 

preložky, 

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

a ochranné pásmo preloženého kanalizačného a vodovodného potrubia v súlade so                   

z.č 442/2002 Z.z v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5 pri stavbách pevne spojených so 

zemou, 

 investor požiada o vydanie stavebného povolenia na preložku časti kanalizačného 

výtlačného potrubia II. fáza Okresný úrad v Púchove, odbor starostlivosti o ŽP, 

 pri realizácii podsypu a zásype kanalizačného potrubia, pri konaní tlakovej skúšky, 

žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky kanalizácií PVS, a s. v Púchove, tel. 
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0905/795 591, o čom sa vykoná zápis do stavebného denníka, 

 pred realizáciou „ostrých prepojov“ kanalizačného potrubia, žiadame predložiť POV - 

časový plán - harmonogram prác vrátane náhradného odvádzania odpadových vôd počas 

odstávky prečerpávacej stanice. Tento harmonogram prác je potrebné min. 10 

pracovných dní vopred konzultovať a odsúhlasiť na HS kanalizácií PVS, a.s. v Považskej 

Bystrici, tel. 0905/850 644 (Ing. Vašková), 

 prepojovacie práce na kanalizačnom potrubí žiadame realizovať za prítomnosti zástupcov 

prevádzky kanalizácií PVS, a.s. v Púchove, o čom sa vykoná zápis do stavebného 

denníka, 

 všetky finančné náklady spojené s preložkou znáša investor stavby ( § 35 z.č. 442/2002 

Z.z., v platnom znení) 

 po ukončení stavby preložky ( prepojovacie práce ) investor ihneď požiada o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia Okresný úrad v Púchove, odbor starostlivosti o ŽP z dôvodu 

zabezpečenia prevádzkovania preloženého kanalizačného potrubia Považskou                     

vodárenskou spoločnosťou, a.s. a odovzdá PVS, a.s. geodetické zameranie I. a II. fázy 

preložky, v opačnom prípade až do vydania kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutia 

jeho právoplatnosti, investor musí zabezpečovať prevádzkovanie preloženého 

kanalizačného potrubia svojim prevádzkovateľom na svoje náklady v súlade so zákonom 

NR SR Ž. 442/2002 Z.z. v platnom znení, §5, 

 po vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. skúšobnej, dočasnej prevádzky, najneskôr do 

15 dní (právoplatnosť) investor odovzdá PVS, a.s., všetky doklady dotýkajúce sa 

preložky - stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu, 

zameranie skutočného vyhotovenia vo formáte DGN čitateľné pre MicroStation, 

výsledok tlakovej skúšky, preberací a odovzdávací protokol vrátane ceny za dielo, a pod. 

3. Uvedené podmienky žiadame zapísať do stavebného povolenia. 

 

b) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

vyjadrenie č.j. 4600037375 zo dňa 21. septembra 2017: 

 V predmetnej lokalite katastra Púchov, v zmysle Vami poskytnutej projektovej 

dokumentácie na CD - ďalej len PD sa energetické zariadenia v majetku SSE - D, a. s. 

nenachádzajú. 

 Prikladáme Vám situačný výkres ako prílohu tohto vyjadrenia. 

 Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 

osôb. 

 Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia a slúži 

na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

 

c) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva, č.j. OU-PU-OSZP-2017/001700-2/ZG4 zo dňa 16. októbra 

2017: 

 S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade                         

so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                       
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a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. 

 Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

 Viesť evidenciu vzniknutých odpadov za každý vzniknutý odpad samostatne. 

 Odpady je potrebné zahrnúť do Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je 

potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28. februára za predchádzajúci rok (§ 3 vyhl. MŽP 

SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti). 

 Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie 

a k poškodzovaniu hmotného majetku. 

 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť tunajšiemu úradu 

druh a množstvo odpadov vzniknutých pri stavebných prácach a predložiť doklady 

preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. Tunajší úrad dáva v súlade              

so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii                 

v kolaudačnom konaní. 

 Upozorňujeme, že pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných 

prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložky alebo                       

v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá 

právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom 

štádiu vykonávajú. 

 

d) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611710146                          

zo dňa 10. apríla 2017: 

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

 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 ďalšieho bodu. 

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

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

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

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 

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

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Marcel Garai, 

marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451; Rastislav Kubík, 

rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398. 

 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                        

mailto:marcel.garai@telekom.sk
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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 společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

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

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

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

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

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

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

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

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

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

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

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie 

od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 

týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Marcel 

Garai, marcel.garai@telekom.sk, 0902719451; Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, 

+421465432144,0903590377; Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk,                

+421 41 5001398. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia 

a dátum jeho vydania. 

 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 spoločností Slovak 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. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1. V prípade, že zámer stavebníka, 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 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
mailto:peter.blaho@telekom.sk
mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom a.s. 

povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovák 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 žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace                            

s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 

partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, 

potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

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 tiež s podmienkami, ktoré boli 

na jeho ochranu stanovené. 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu. 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje). 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia. 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

 UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť 

krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca 

ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení                      

v plnom rozsahu. 

 

e) ENERGOTEL, a.s., Bratislava, prevádzka Jána Milca 44, 010 01 Žilina, stanovisko č.j. 

ET/MM17/1001 zo dňa 05. októbra 2017: 

 Stavba zasahuje (nachádza sa v blízkosti) podzemné telekomunikačné vedenia 

v správe Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s., Bratislava, ktoré sa 

prekladalo v tejto časti úseku ako DOK Energotel a.s.. 

 V prípade nejasností požiadajte o vytýčenie. 

 

f) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, rozhodnutie č.j. 

TN-08/402-3/1819/Nip zo dňa 02. apríla 2008:  

 Stavebník je povinný dodržať podmienky citovaného rozhodnutia. 

 

g) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.j.  

TD/NS/0645/2017/Ga zo dňa 22. septembra 2017:  

 V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovod PE D 110, 

ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského 

zariadenia. 

 Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia je prílohou vyjadrenia, má 

výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre 

účely presného umiestnenia a realizácie stavby. 

 Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť 

SPP – distribúcia, a.s. o presné vytýčenie plynárenských zariadení na základe písomnej 

objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle 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, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu. 

 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 

7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností 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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
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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 na tel.č. : 0850 111 727. 

 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 a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až      

150 000, - €. 

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

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

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 

Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN 

EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02. 

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/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.. 

 Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie                

k navrhovanej zmene. 

 

h) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, vyjadrenie č.j.  CS SVP OZ PN 

6896/2017/2 zo dňa 28. septembra 2017:  

 SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov súhlasí s realizáciou predmetného stavebného 

objektu v zmysle predloženej dokumentácie bez pripomienok. 
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 Na pozemky vo vlastníctve SR - SVP š.p., požadujeme najneskôr do kolaudačného 

konania uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo iný právny 

vzťah) na odbore správy majetku OZ Piešťany (platí pre zásah stavby a jednotlivých 

stavebných objektov na pozemky v našom vlastníctve). 

 SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie stavebných objektov       
v dotyku s vodnými tokmi, resp. s pozemkami SR - SVP š.p., v digitálnom formáte                 
(dxf, dwg, dgn...). 

 K zahájeniu a k ukončeniu prác požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., SPSV I.                    

(Ing. Pecho tel.č. 042/465 00 18, 0903 925 608). 

 

ch) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, stanovisko č.j.  

TSK/2017/08089-2 zo dňa 08. septembra 2017:  

 S navrhovaným technickým riešením uvedeného stavebného objektu stavby „ŽSR, 

Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa, v mieste cestnej 

komunikácie číslo III/1983 (III/507001)  s ú h l a s í m e  bez zásadných pripomienok. 

 Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na 

vyjadrenie. 

 Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

 Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona. 

 

i) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, Trenčín, vyjadrenie 

č.j.  SC/2017/34-72 zo dňa 07. septembra 2017:  

 križovanie cesty III/1942 bude realizované pretlakom s umiestnením do chráničky, bez 

zásahu do asfaltového krytu vozovky; 

  stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cestného 

telesa; 

  pracovisko musí byť označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným 

dopravou políciou; 

  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. 

 povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie vydá na požiadanie stavebníka 

príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky 

samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb.                         

v platnom znení § 3d, ods. 2, vlastníkom cesty III/1942. 

j) EUSTREAM, a.s., Bratislava, vyjadrenie č.j.  GIS a ITIS 195/2017 zo dňa 19. apríla 201 
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7:  

 Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve 

strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak 

prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete 

podľa § 79 ods. (2) , písmeno (d) zákona 251/2012. 

 Vzdialeností nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. (2)                  

písm. (g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravné siete platí 

vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 MPa. 

 Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. Z dôvodu možnosti ich ďalšej 

výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania. 

 

13. Pri vykonávaní prác je nutné postupovať  tak, aby neboli spôsobené škody  na cudzom 

majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú 

nahradené v zmysle ust. Obchodného resp. Občianskeho  zákonníka. 

 

14. Prebytočný výkopový materiál bude uložený na pozemku stavebníka poprípade na inom 

pozemku po dohode s jeho vlastníkom, avšak tak,  aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo 

na obyvateľov.  
 

15. Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy 

výstražnými nápismi.   
 

16. Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie prístupovej komunikácie a tým  

zabrániť jej znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri 

výjazde na komunikácie. 

17. Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác na stavenisku zabezpečiť trvalý 

prístup k preloženému kanalizačnému potrubiu pre jeho prevádzkovanie a pre prípad 

vykonania údržby a opravy, do doby trvalej preložky. 

18. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, 

zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov 

a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii 

stavby. 

 

19. Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie 

povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 79 

stavebného zákona. 

 

     V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné pre právnych nástupcov 

konania.  

 

Námietky účastníkov konania: neboli podané 

     

     Správny poplatok bol v zmysle V. časti Stavebná správa, položky  60 písm. g/ sadzobníka 

správnych poplatkov  zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 

100,00 € v bankovým prevodom. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

     Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 3, podali listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 28. augusta 2017 žiadosť                         

o stavebné povolenie líniovej vodnej stavby - objektu o stavebné povolenie líniovej vodnej 

stavby - objektu „SO 44.37.06.6.2 Púchov – Považská Bystrica, preložka tlakovej kanalizácie 

„PVS“, dočasná preložka – 2. fáza“ ako súčasť stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – 

Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa, optimalizácia“. Žiadosť bola naposledy 

doplnená dňa 24. novembra 2017 o stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie 

železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad. 

 

     Stavba  „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“  sa 

vykonáva vo verejnom záujme. Cieľom predmetnej stavby II. fázy je dobudovanie objektov 

stavby pri zachovaní funkčnosti tlakovej kanalizácie. Kolízia tlakového kanalizačného potrubia 

s objektmi stavby ŽSR v rámci II. fázy preložky potrubia v úseku km cca 0,219 až KÚ sa rieši 

tým, že v prevádzke bude aj časť dočasnej preložky z  I. fázy – úsek ZÚ km 0,00 po                            

km 0,219 19. Definitívna preložka tlakového kanalizačného potrubia bude umiestnená 

v priestore uvoľnenej existujúcej železničnej trate. 

 

     Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Považská Bystrica pod č.j. RM 1101/S/2009-

12 TA5 A-10 zo dňa  12. marca 2009 a rozhodnutie o povolení zmeny územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby č.j. SP/121/2012/19641/TA5/A-10 zo dňa 03. decembra 2012.   

 

     Mesto Považská Bystrica vydalo dňa 20. apríla 2015 pod č.j. Odd.ÚP/597/2015/10025 

záväzné stanovisko, v zmysle ktorého je predmetný zámer v súlade s Územným plánom mesta, 

nemá pripomienky k realizácii predmetného zámeru a súhlasí aby na jednotlivé stavebné objekty 

bolo podľa § 120 stavebného zákona  vydané stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom. 

 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy a súčasne špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného vodoprávneho 

konania listom pod č.j. OU-PU-OSZP-2017/001556-2 ZB1 zo dňa 14. septembra 2017 a zároveň 

aj verejnou vyhláškou pod  č.j.  OU-PU-OSZP–2017/001556- 3 zo dňa 14. septembra 2017, 

ktorá bola minimálne 15 dní vyvesená na úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli 

tunajšieho úradu a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň                          

18. októbra 2017. Dotknuté orgány a účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že môžu 

svoje námietky uplatniť do 18. októbra 2017, inak sa na ne neprihliadne. Pri ústnom pojednávaní 

neboli podané žiadne námietky.  
   

     K vodnej  stavbe sa vyjadrili: Mesto Považská Bystrica,  Slovenský vodohospodársky podnik 

š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Nimnica, Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, štátna ochrana odpadového hospodárstva, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, 

a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, SPP-Distribúcia 

a.s., Bratislava, Pamiatkový úrad, Transpetrol, a.s., Bratislava, Železnice SR Bratislava, 

ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, 

GTS Slovakia a.s. Bratislava, Benestra, s.r.o., Bratislava, OCAM s.r.o. Bratislava, SSE – 

Distribúcia a.s., Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Považskej Bystrici, SITEL s.r.o. Bratislava, UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., 

Bratislava, SWAN, a.s., Bratislava, Energotel, a.s., Bratislava, EUSTREAM a.s. Bratislava, 
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Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, 

Správa ciest TSK Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava.  

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

tohto rozhodnutia v rozsahu požiadaviek dotýkajúcich sa povoľovanej stavby.  

       

     Vykonalo sa dokazovanie rozhodujúcich skutočností. Žiadateľom navrhnuté riešenie je 

technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných. Po 

preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných 

zákonom o vodách bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, 

ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Preto 

príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 

 

 

P o u č e n i e  
      

     Proti tomuto rozhodnutiu je  podľa § 53 a 54 ods. 1 a 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 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov. 

     Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom. 
 

     Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.                

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí  

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli tunajšieho 

úradu.  

 

Rozhodnutie sa doručí podľa rozdeľovníka  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing.  Iveta Kmošenová       

                                                                                                                 vedúca   

 

Rozdeľovník: 

Účastníci konania 

1. Stavebník: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 + 1 x 

overená PD 

2. Projektant: REMING CONSULT a.s., Ing. Eva Volleková, Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 3 

3. Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4. Mesto Púchov, primátor mesta, 020 01 Púchov + 1 x overená PD 
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Na vedomie: Dotknuté orgány 

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 

a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

6. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy Na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava 

7. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., SPSV I., 020 71 Nimnica 

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

10. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

12. Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

13. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

14. Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

15. Orange Slovensko a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 

16. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

17. SWAN a.s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava 

18. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, Pov. 

Bystrica  

20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

 

 

 

 

 

 


