
   
Číslo: OU-ZC-OSZP/2017/001169  VP 24/2017                                                                                                             V Žarnovici, dňa: 13.12. 2017 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení 

§ 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 

zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a 

príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon), na základe žiadosti stavebníka/investora: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006 a výsledkov uskutočneného 

konania takto rozhodol: 

I. 

 

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade so zák. 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

p o v o ľ u j e 

 

zriadenie vodnej  stavby: „POTRUBIE   ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – 

REKONŠTRUKCIA;   ČS  KAJLOVKA, VDJ 2x250 m
3
  –  REKONŠTRUKCIA;   VDJ 

KAJLOVKA  2x250 m
3 

 –  REKONŠTRUKCIA“, ktorá je členená na stavebné objekty:  

 

 SO 01 POTRUBIE  ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA;   

 SO 02 ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m
3
 – REKONŠTRUKCIA;  

 SO 03 VDJ KAJLOVKA 2x250 m
3
 – REKONŠTRUKCIA,   

 

a  prevádzkové súbory:  

  

 PS 01 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m
3
 – strojnotechnologická časť,  

 PS 02 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m
3 

– elektrotechnologická časť,  

 PS 03 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m
3
 –  hygienické zabezpečenie,  

 

na pozemkoch parc. C-KN č. 1664/1 (E-KN 931/1; 939; 1105/1); 1679 (E-KN 1226/14); 1702/1 (E-

KN 1222/2; 1226/1); 1705 (E-KN 1222/1; 2124/1); 1711; 1712 (E-KN 1190/1; 1190/2; 2161); 

1713/1 (E-KN 2118/1); 1831 (E-KN 2159); 1835 (E-KN 1201);  1837/6 (E-KN 1103/4; 2158/2); 

1838/2 (E-KN 1104/1); 1839; 1840; 3216; 3217; 3218; 3219; 3220; 3224; 3230; 3231; 3232; 3233; 

3234; 3235; 3236; 3237; 3240 v k. ú. Horné Hámre   a  parc. C-KN č. 1679 (E-KN 1226/14; 

1226/17); 1930/1 (E-KN 5197/2); 2117/1(E-KN 1496/1); 2133 (E-KN 1471; 1473; 1474); 2135/1; 

2135/2; 6589/1; 6600/4 (E-KN 5198/2); 6601 (E-KN 1482); 6602 (E-KN 1483); 6604/3; 6604/4; 

6604/5; 6607; 6608  v  k. ú.  Nová Baňa. 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Bystrická 53 

966 81  Žarnovica 
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A. Technický popis a účel využitia vodnej stavby: 

 

Stavebné práce sa budú realizovať postupne od čerpacej stanice (ČS) Kajlovka po vodojem 

(VDJ) Kajlovka v súbehu s jestvujúcim potrubím. Výstavba  nového výtlačného potrubia (tvárna 

liatina) DN 250mm PN 25 v dĺžke 1 100,0 m  a  (HDPE PE 100 RC SDR 11)  D 315x28,6mm  PN 

16 v dĺžke 1387,26 m sa bude realizovať otvoreným výkopom tzv. pripokládkou v súbehu 

s jestvujúcim potrubím v jeho ochrannom pásme, v súbehu s cestou III. triedy smer Nová Baňa 

a potoka Marastý, (ktorý je v správe LESOV SR, š.p., Banská Bystrica). Križovanie pod cestou  

III/2513  je riešené pretláčaním oc. chráničkou DN 400mm a následným vtiahnutím potrubia na 

klzných objímkach – celkom 2x. Križovanie potoka Marastý  je riešené prekopaním a uložením 

potrubia do oc. chráničky DN 400mm –  celkom 2x. Jestvujúce potrubie musí zostať počas 

výstavby funkčné a prepojenie na potrubie pri ČS a VDJ sa zrealizuje v závere prác, následne sa 

nové potrubie vyčistí, odtlakuje a vydezinfikuje. Celková dĺžka rekonštrukcie potrubia je 2 487,00 

m. 

V rámci rekonštrukcie ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m
3
 a VDJ Kajlovka  2x250 m

3
 sú riešené 

búracie práce, sanácie objektov po stavebnej aj technologickej stránke - výmena okien, výmena 

dverí, úprava vnútorných povrchov a vstupov do nádrží, oprava a úprava pôvodných konštrukcií, 

izolačné práce, tesniace práce, demontáž a  montáž technologického zariadenia, armatúr 

a rozvodných potrubí (vrátane čerpacích agregátov a zariadenia na dezinfekciu vody), 

elektromontážne práce  /silnoprúdové rozvody  –  (svetelné, zvukové, motorické, bleskozvod) 

a ASRTP/, klampiarske a zámočnícke práce, odvetranie objektov ČS a VDJ, úprava vonkajších 

povrchov, nová sedlová strecha VDJ, nové spevnené plochy, betónový rigol, dažďová kanalizácia 

z ČS  (DN 200 PVC SN 10, dĺžka 31,49 m), šachty  a  rekonštrukcia oplotení. 

 

B. Pre uskutočnenie vodnej stavby určuje špeciálny stavebný úrad  nasledovné podmienky: 

 

1. Povolenie sa vydáva pre stavebníka/investora: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006. 
 

2. Vodná stavba „POTRUBIE   ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA;   

ČS  KAJLOVKA, VDJ 2x250 m
3
  –  REKONŠTRUKCIA;   VDJ KAJLOVKA  2x250 m

3 
 

–  REKONŠTRUKCIA“  bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo 

vodoprávnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vodohospodárskeho povolenia. 
 

3. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť GRANDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír 

Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2).  

 

4. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného 

úradu. 

 

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

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

 

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného 

zákona a príslušné technické normy. 

 

7. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné 

overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom 

a kartografom. 

mailto:madarova@minv.sk
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8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky - odborný dozor nad uskutočňovaním prác bude 

vykonávať dodávateľ. Stavebník/investor je povinný do 15 dní od výberu dodávateľa nahlásiť 

tento údaj špeciálnemu stavebnému úradu. 

 

9. Stavebník  je povinný písomne oznámiť tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu začatie 

stavby (§ 66 ods. 2 písm. f); h) stavebného zákona. 

 

10. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 

a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a 

dbať na ochranu v súlade s platnými predpismi a STN. 

 

11. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad 

prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.). 

 

12. Stavebník je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do 

neho záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník 

predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie. 

 

13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: 

názov a adresa investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a zodpovedného stavebného dozoru. 

 

14. Pri realizácii stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona je  žiadateľ povinný 

použiť vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 

a originálne doklady o ich vhodnosti predložiť pri kolaudácii stavby. 

 

15. Vodná stavba  bude ukončená v termíne do konca decembra  2019. 

 

16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

 

17. Kolaudačné konanie vykoná špeciálny stavebný úrad, ktorý vydal povolenie na zriadenie 

vodnej stavby a to na základe písomného návrhu. 

 

18. S odpadmi  vznikajúcimi prevádzkou a užívaním vodnej stavby nakladať v zmysle zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 

 

C. Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú ďalšie podmienky tak, ako to vyplýva 

z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania: 

 

a) StVPS, a.s., Závod 06 ZV,ZH, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom vyjadrenie zn. 

5246/2017 zo dňa 16.05. 2017: 

 

1. K technickému riešeniu - Výtlačné potrubie: 

 navrhnúť úsekový uzáver DN 250 mm v mieste zmeny materiálu TLT/HDPE, 

 chráničku križovania s potokom Marasky predĺžiť o 1 m na každú stranu, 

 VB 3 a VB 7 istiť betónovým blokom, 

 vyhľadávací kábelový vodič musí svojou izoláciou zodpovedať frakcii prehodenej 

zeminy do ø 32 mm, 

 spájanie koncov vodiča pri predĺžení vykonávať v poklopoch napojovacích vývodov, 

mailto:madarova@minv.sk
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 pri súbehu a križovaní navrhovaného vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami 

požadujeme rešpektovať STN 736005 „Priestorová úprava inžinierskych sietí“. 

 

2. K technickému riešeniu - ČS Kajlovka: 

 zrušiť montážnu jamu zabetónovaním, 

 posúdiť jestvujúce vysokozdvižné zariadenie náväzne na nové technologické zariadenie 

(nosnosť, manipulácia), 

 stanoviť postup vykonávania výmeny navrhnutého typu čerpadla s el. motorom od 

demontáže, použitia príslušných zdvíhacích zariadení po naloženie na motorové vozidlo, 

 riešiť výmenu PE potrubia D 32 mm slúžiaceho na dezinfekciu vody v prívodnom 

potrubí ŽSV. 

 

3. K požiarnemu zabezpečeniu stavby: 

 k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej PD, 

vypracovanej GRANDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný 

inžinier, č. aut. 1500*A2), 12/2016 (ďalej projektová dokumentácia) máme za oblasť 

bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi nasledovné pripomienky: 

a) v predloženej projektovej dokumentácii časť – požiarna bezpečnosť stavby je 

potrebné v súlade so záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi 

riešiť buď len problematiku zatepľovacieho systému alebo požiarnu bezpečnosť celej 

stavby, 

b) v projektovej dokumentácii nie je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných 

nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, posúdenie rizika a návrh ochranných 

opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam –  toto doplniť do projektovej 

dokumentácie. 

 

4. Nakoľko Vami predložená PD je vypracovaná s podrobnosťou realizačnej PD, žiadame 

zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar 

nad Hronom) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby, resp. splnenie najmä nasledovných 

podmienok: 

a) vopred oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu (StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar 

nad Hronom) zahájenie prác, 

b) prizvať prevádzkovateľa vodovodu na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri 

ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci 

realizácie stavby a ku kolaudácii a preberacím konaniam stavby. 

 

b) StVS, a.s., Technický odbor – oddelenie investícií, Partizánska cesta 5, 974 01  Banská 

Bystrica  stanovisko apríl/2017: 

 

Predmetná stavba je v súlade s dlhodobým Plánom rozvoja a investícií StVS, a.s. B. Bystrica 

v oblasti obnovy existujúcej vodovodnej infraštruktúry na dosiahnutie bezpečnosti dodávky 

vody z verejných vodovodov a Plánom obnovy verejných vodovodov StVS, a.s. do roku 

2024. K projektovému riešeniu nemáme pripomienky. 
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c) SVP, š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č. vyjadrenia CS SVP OZ 

BB 114/2017/75 CZ 4416/2017-39 210 zo dňa 10.04. 2017: 

 

1. Prípadný výrub drevín riešiť v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny. 

 

2. Stavebník vykoná všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie všetkých 

navrhovaných prác nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových ako aj podzemných vôd. 

 

3. Nezmenšovať prietočný profil koryta vodného toku ukladaním stavebného materiálu 

a materiálu z búracích prác v koryte toku. V prípade, že tieto spadnú do toku, okamžite ich 

odstrániť. 

 

4. Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu na brehu vodného toku. 

 

d) SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFZ/2017/056899 SPFZ/2017/12885 

zo dňa 07.06. 2017: 

 

1. Na dotknuté pozemky vo vlastníctve SR a v správe SPF: E-KN 2118/1, E-KN 2159, E-KN 

2161, E-KN 2124/1, E-KN 2158/2, C-KN 3234 /k.ú. Horné Hámre/; E-KN 5198/2, E-KN 

5197/2 /k.ú. Nová Baňa/, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník podá na 

príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra 

nehnuteľností o vzniku vecného bremena na základe Zmluvy o vecnom bremene podľa § 

151n OZ a § 19 ods. 1) zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení na predmetné pozemky 

v súlade s porealizačným zameraním stavby/stavebných objektov v rozsahu záberu OP 

vodnej stavby. 

 

2. K realizácii stavby a k vstupu na pozemky vedené ako vodný tok je nutný súhlas správcu 

toku. 

 

3. Po dokončení stavby budú pozemky dané do stavu pre plnenie pôvodného účelu. V prípade 

spôsobenia škôd ich stavebník odstráni  na svoje náklady, čím nie je dotknuté právo na 

náhradu spôsobených škôd v prípade ich neodstránenia. 

 

4. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 

a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky 

previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní 

s dotknutými pozemkami. 

 

5. SPF si uplatňuje právo zriadenia vecného bremena na základe žiadosti investora/vlastníka 

stavby, ku ktorej bude priložený porealizačný geometrický plán stavby na zriadenie vecného 

bremena, originál resp. overená kópia právoplatného stavebného povolenia a znalecký 

posudok na ocenenie vecného bremena.  

 

6. SPF si uplatňuje právo na jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania u držiteľa 

povolenia alebo ním poverenej právnickej osoby do 6 mesiacov odo dňa, keď sa o tom SPF 
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dozvedel (subjektívna lehota), najneskôr však do 12 mesiacov od vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti (objektívna lehota). 

 

e) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. vyjadrenia 6611700034 zo dňa 

02.01. 2017:  

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

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 Slovak Telekom,a.s. 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: Jana Medveďová, jana.medvedova@telekom.sk, +421 45 6790949. 

 

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

projektu stavby musízakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

 

5. 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. 

 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 

počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

 

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

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

 

9. 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 

území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení. 
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10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 

samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo 

ju odovzdáte technikovi: Jaromír Rakyta, jaromir.rakyta@telekom.sk, +421 45 6790950, 

0914701030. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum 

jeho vydania. 

 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. 

 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

14. 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 

Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 

konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

 

 ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s., 

 

 vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia, 

 

 odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia, 

 

 v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav 

Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907. 

 

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, 
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 upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia 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 číslo12129, 

 

 overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za 

zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 

 

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). 

 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

 

f) Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. vyjadrenia TD/NS/0141/2017/Ba 

zo dňa 28.02. 2017: 

 

1. Všeobecné podmienky: 

a) po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

 

b) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

  

c) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 

d) ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

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

obnaženého plynárenského zariadenia , podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

  

e) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

  

f) prístup k akýmkolvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 

a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D, 
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g) každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0805 111 727, 

 

h) 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€, 

 

i) k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.  

 

g) SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. vyjadrenia 

4600031063  zo dňa 24.01. 2017: 

 

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D nachádzajú. 

 

2. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje 

žiadateľ na vlastné náklady. 

 

3. SSE - Distribúcia, a.s. s uvedenou stavbou súhlasí pri splnení „Všeobecných podmienok 

k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, link: http//www.sse-

d.sk/portal/page/portal/SSE Distribucia/Spravy/dokumenty na stiahnutie/Vseobecne 

podmienky SSE D k vyhotoveniu stavby.pdf. 

 

h) Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Žarnovica,  Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica  č. 

vyjadrenia 42036/2017-240 zo dňa 04.10. 2017: 

 

1. Dodržať všetky práva a povinnosti v zmysle (vodného zákona) č.364/2004 

2. Rešpektovať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č.543/2002 Z.z Zákona ochrane 

prírody a krajiny 

3. Práce realizovať podľa projektovej dokumentácie 

4. Výstavbou nedôjde k zníženiu prietokového profilu vodného toku 

5. Pri stavbe nezasahovať do telesa toku a brehových porastoch drobného vodného toku 

i) Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Žarnovica,  Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica  č. 

stanoviska 18846/150/2017 zo dňa 16.08. 2017: 

 

S obmedzením využívania pozemkov v našej správe v k.ú Horné Hámre o výmere 631m2 

a v k.ú. Nová Baňa o výmere 3020 m2 tak ako sú uvedené v skrátenej projektovej 

dokumentácii súhlasíme za nasledovných podmienok :  

 

a) žiadateľ uzatvorí s LSR dohodu v zmysle §35 zákona č. 326/2005 Z.z. na základe 

znaleckého posudku za predčasnú likvidáciu a ušlú produkciu na lesných porastoch, 

 

b) pozemok, ktorý je predmetom vyňatia bude v teréne vytýčený,  
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c) výkopové práce budú realizované v termíne, ktorý bude dopredu dohodnutý s lesnou 

správou Brod, tak aby nedošlo k obmedzeniu lesnej prevádzky, 

  

d) termín realizácie prípadného odlesnenia (mimoriadnu ťažbu), žiadateľ dohodne s OZ 

a príslušným OLH,  

 

e) po ukončení realizácie stavby, požadujeme trasu vodovodu zamerať GP za účelom 

uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena a následne uzatvoriť zmluvu o zriadení 

vecného bremena, 

  

f) na dočasne vyňatých lesných pozemkoch, bude po ukončení stavby žiadateľom realizovaná 

technická a biologická rekultivácia v zmysle plánu rekultivácie.  

 

j) BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU 

A CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY č. stanoviska 07773/2017/ODDSMCI-2 25195/2017 zo 

dňa 26.07. 2017: 

 

1. Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska vlastníka ciest ll. a lll. Triedy požaduje 

v celom rozsahu dodržať podmienky stanovené správcom cesty, Banskobystrickou 

regionálnou správou ciest a.s. v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/01557/2017 

BBRSC/02795/2017 zo dňa 19.6.2017. Podmienky a požiadavky, ktoré stanovila BBRSC 

v cit. Vyjadrení žiadame zapracovať do rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia. 

 

2. BBSK ako vlastník dotknutej cesty lll/2513 si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo 

stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.  
 

k) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01  Banská Bystrica 

č. vyjadrenia BBRSC/01557/2017 BBRSC/01557/2017 zo dňa 19.06. 2017: 

 

1. Technické podmienky realizácie stavby : 

 

a) Križovanie cesty lll/2513 2x 

 križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky 

 štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 1,5m od vonkajšej hrany uvedenej 

cesty v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené 

miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. Kamody Jaroslav 

t.č. 0918543605 

 miesto križovania označiť podľa normy 

 pretlak bude od mostného objektu, priepustu minimálne 5m 

 štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do 

náležitého stavu 

 

b) Trasa výtlačného potrubia, v súbehu s cestou lll/2513 

 s prípadným umiestnením výtlačného potrubia uloženého v zemi v cestnom pozemku ( 

v tesnej blízkosti spevnenej krajnici) nesúhlasíme 

 do spevnenej časti cesty a odvodňovacieho rigolu cesty lll/2513 nebude vykonaný 

žiadny zásah 

 zemný výkop vedený v súbehu s cestou lll/2513 bude od vonkajšej hrany pozemku cesty 

min. 2,0m a výkop musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného 

pracovníka BBRSC, a.s, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605  
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 do spevnenej cesty (živičný kryt) uvedenej cesty nebude vykonaný žiadny zásah 

 

2. Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC pracovisko ZH p. 

Kamodyho 0918543605. 

 

3. Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty lll/2513 jej označenia dotknutých úsekov 

cesty, v čase realizácie stavby potrubie ČS Kajlovka-VDJ  Kajlovka – Rekonštrukcia ČS 

Kajlovka, VDJ 2x250xm3, VDJ Kajlovka 2x250m3 – rekonštrukcia - zodpovedá investor. 

 

4. Práce v dotyku s cestou lll/2513 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. 

od 31.10. do 15.4. prílušného kalendárneho roka. 

 

5. Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, odbor pre 

cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného 

dopravného značenia počas vykonávania práca o výnimku z ochranného pásma cesty 

lll/2513. 

 

6. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 

nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty. 

 

7. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 zb. ktorou sa vykonáva 

zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

8. Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej 

údržby cesty lll/2513 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC. 

 

9. Súbeh s cestou a križovanie cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení 

cestného správneho orgánu, ktorým je okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemkové 

komunikácie v Žiari nad Hronom.  

 

l) REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Žiari nad 

Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom č. stanoviska I/2017/00219-2 

zo dňa 21.02. 2017. 

 

RÚVZ v Žiari nad Hronom podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. 

k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko. 

 

Týmto záväzným stanoviskom sa nenahrádza povinnosť účastníka konania podľa § 52 písm. 

b) zákona č.355/2007 Z.z. predložiť RÚVZ v Žiari nad Hronom na posúdenie návrh na 

kolaudáciu stavby. 
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m) KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 

Banská Bystrica č. stanoviska KPUBB-2017/5716-2/10404/RUS zo dňa 10.02. 2017: 

 

Vzhľadom na to, že pri jej realizácii nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej 

archeologickej lokality, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje : 

 

 ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa 

§ 127 ods. 1 a 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon,,) príslušný 

stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia 

archeologických nálezov, 

 

 podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade 

nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedá na vykonanie prác alebo nálezca 

povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica tel. č. 048/2455831. Oznámenie 

o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri 

ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí 

ponechať bezozmeny až do obhliadky KpÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do 

obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

 

n) Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava stanovisko k PD č. 

2447/2/2017 zo dňa 11.04. 2017: 

 

Odborné stanovisko : 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné 

doriešiť a odstrániť v procese výstavby : 

 

Zistenia : 

1. Prístup do akumulačných nádrží (objekt SO 02) nie je bezpečný : nie je navrhnutá pevná 

vodorovná plošina ( s dĺžkou min. 600mm ) medzi rebríkom v technologickej miestnosti 

a dverami a chýba druhé držadlo ( pol. Z3 ), medzi držadlom rebríka v akumulačnej 

nádrži a dverným krídlom v otvorenej polohe (smerom do nádrže), nie je dostatočný 

voľný priestor (min. 60mm), chýba druhé držadlo oproti navrhovaného (pol. Z4), 

nedostatočná je dĺžka držadiel Z3 a Z4 (min. 1500mm nad výstupnou úrovňou rebríka) – 

rozpor s § 9 ods. 1písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3282 . 

 

2. Nepostačuje šírka schodiska 760mm pre prístup do suterénu technologickej miestnosti – 

rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 26 9010 

Poznámka: Vyžaduje sa šírka schodiska (komunikácie) min. 850mm. 

 

3. Prístup do akumulačných nádrží (objekt SO 03) nie je bezpečný: nedostatočná je dĺžka 

držadla Z5, nie je navrhnuté podporné miesto, bokom od rebríka, pre dočasný prestup 

osoby pri otváraní dverí (PL2, PL3), nedostatočná je dĺžka držadla Z7 a chýba druhé 
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držadlo Z7 –rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na 

STN 74 3282. 

 

4. Súčasťou projektu stavby nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 

a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených 

prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh 

ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam- rozpor s § 4 ods. 1 

zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

5. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre manipuláciu a skladovanie fliaš na 

chlór-rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. Vl. 

SR č.391/2006 Z.z. nar. Vl. SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon 

č.67/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 07 8304, STN 26 9010 a  TN 26 9030. 

 

Pripomienky a upozornenia: 

6. Priečky pevne zabudovaných rebríkov je potrebné navrhnúť z tyčovej ocele v zmysle 

čl.83 STN 74 3282. V projekte sú navrhnuté priečky z rúrok 25/25/2,5mm. 

 

7. Vzhľadom na usporiadanie armatúr v suteréne manipulačnej komory je potrebné 

navrhnúť aj druhý vstupný otvor. Tento otvor je zakreslený aj na výkrese č.E 3.2.4. ale 

nie je riešený v stavebnej časti. 

 

8. V súhrnnej technickej správe na str.12 je uvedené neplatné nar. Vl. SR č.359/2006 Z.z.  

 

9. V technickej správe G.3.1. v časti 4 sú uvedené neplatné zákony: zákon č.95/2000 Z.z. 

a zákon č.158/2001 Z.z. 

 

10. V technickej správe v časti PS 01 ČS a VDJ je uvedená nesplatná STN EN 287-1. 

 

11. V technickej správe SO 01 nesprávne je uvedená vyhl. Č. 146/2013 Z.z. v súvislosti 

s riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Platí vyhl. Č.147/2013 z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

12. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri 

užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov 

a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

 

13. Pracovné prostriedky (technologické zariadenie vodojemu, vyhradené technické 

zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 

zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR 

č.392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby 

sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

 

14. Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. Č. 147/2013 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 
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o) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný 

inšpektorát v Žiari nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom č. 

stanoviska ORPZ-ZH-ODI-10-087/2017 zo dňa 31.07. 2017. 

 

1. Žiadateľ je povinný pod v dostatočnom časovom predstihu pred použitím príslušného 

dopravného značenia informovať tunajší ODI OR PZ ZH o jeho použití. (min. 3dni vopred 

na tel. č. 0961643511, 3500, alebo mailom michal.obertas@minv.sk). 

2. Realizáciu prác žiadame vykonávať tak, aby doba dopravného obmedzenia trvala čo 

najkratší čas. 

3. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie prenosných dopravných značiek musí zodpovedať 

ustanoveniam a obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavkám príslušných technických 

predpisov. 

4. Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené v súlade s ustanoveniami 

zákona číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a príslušných technických predpisov. 

5. Realizácia osadenia dopravných značiek bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou 

v zmysle § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

6. Prenosné dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého 

obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú 

prenosné dopravné značky bezodkladne demontované. 

7. Navrhovaný počet dopravných značiek nemusí byť konečný, nakoľko dopravná situácia 

môže vyvolať aj ďalšie zmeny vo vedení cestnej premávky, v dôsledku ktorých vznikne 

nutnosť operatívne prispôsobiť, resp. doplniť navrhnuté prenosné dopravné značky 

a dopravné zariadenia. 

8. V prípade potreby (ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky), žiadame premávku na ceste ll/2513 regulovať náležite poučenými osobami 

označenými v zmysle § 4, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.9/2009 Z.z. 

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

p) Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií, 

SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

1. V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších 

predpisov a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. 

 

2. V plnej miere dodržať vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. zo dňa 

19.06.2017 č.BBRSC/01557/2017 (BBRSC/02795/2017). 

3. Zemný výkop vedený v súbehu s cestou lll/2513 požadujeme od vonkajšej hrany pozemku 

cesty min. 2,0m. 
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4. Pri umiestnení výtlačného potrubia v súbehu s cestou lll/2513 dodržať v plnej miere 

vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. zo dňa 19.06.2017 č. 

BBRSC/01557/2017 (BBRSC/02795/2017). 

 

5. Pri križovaní cesty lll/2513 pretláčaním oceľovej chráničky v plnej miere dodržať vyjadrenie 

Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. zo dňa 19.06.2017 č. BBRSC/01557/2017 

(BBRSC/02795/2017). 

 

6. Investor stavby minimálne 30dní pred samotnou realizáciou prác/súbeh, križovanie/ požiada 

tunajší úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Žiar nad Hronom o povolenie 

výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, o povolenie na zvláštne užívanie 

cesty lll/2513, o povolenie čiastočnej uzávierky cesty lll/2513, o určenie dočasného 

prenosného dopravného značenia na ceste lll/2513. 

  

7. K uvedeným žiadostiam žiadateľ doloží okrem príslušnej dokumentácie potrebný súhlas 

správcu cesty Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. a Okresného dopravného 

inšpektorátu  Okresného riaditeľstva Policajného riaditeľstva v Žiari nad Hronom. Určenie 

dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dočasného 

dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiari nad 

Hronom. 

 

8. Vozidlá, mechanizmy budú vychádzať na cestu očistené. Akékoľvek prípadné znečistenie 

vozovky okamžite odstrániť. 

 

9. Za čistotu cesty lll/2513, odvodňovacieho systému a jej označenia dotknutých úsekov cesty 

v čase realizácie stavby ,,Potrubie ČS Kajlovka – VDJ Kajlovka – rekonštrukcia, ČS 

Kajlovka, VDJ 2x250m3, VDJ 2x250m3 – Rekonštrukcia,, bude zodpovedať investor 

(stavebník). 

 

10. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 

nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty a poškodenie uvedie do pôvodného stavu. 

 

11. Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou stavby 

,,potrubie ČS Kajlovka – VDJ Kajlovka – Rekonštrukcia, ČS Kajlovka, VDJ 2x250m3, VDJ 

Kajlovka 2x250m3 – rekonštrukcia bude zodpovedať investor (stavebník). 

 

12. Práce v dotyku s cestou lll/2513 nie je možné realizovať v zimnom období od 31.10. do 

15.04. príslušného kalendárneho roka. 

 

13. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

D. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto rozhodnutie je v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona v znení neskorších predpisov súčasne 

stavebným povolením. 

 

2. Príslušný orgán štátnej vodnej správy môže uvedené povolenie zrušiť alebo zmeniť v novom 

konaní podľa podmienok vodného zákona. 
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3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala 

spoločnosť spoločnosťou GRANDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný 

stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2).  

 

4. Pri výstavbe vodnej stavby je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť jej vplyv na povrchové 

vody a podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.  

 

5. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

správneho poriadku v znení neskorších predpisov). 

 

6. Toto povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti nebolo 

začaté s realizáciou vodnej stavby. 

 

E. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

Pripomienky a návrhy účastníkov konania a dotknutých orgánov boli akceptované, splnené, 

zapracované do podmienok tohto povolenia.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 36 056 006 podala dňa 23.06.2017 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o 

životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)      na 

uskutočnenie vodnej stavby „POTRUBIE ČS KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – 

REKONŠTRUKCIA; ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m
3
  –  REKONŠTRUKCIA; VDJ KAJLOVKA 

2x250 m
3
 – REKONŠTRUKCIA“, ktorá je členená na stavebné objekty SO 01 POTRUBIE  ČS 

KAJLOVKA - VDJ KAJLOVKA – REKONŠTRUKCIA;  SO 02 ČS KAJLOVKA, VDJ 2x250 m
3
 

– REKONŠTRUKCIA; SO 03 VDJ KAJLOVKA 2x250 m
3
 – REKONŠTRUKCIA  a  prevádzkové 

súbory  PS 01 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m
3
 – strojnotechnologická časť, PS 02 ČS Kajlovka, VDJ 

2x250 m
3 

– elektrotechnologická časť, PS 03 ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m
3
 –  hygienické 

zabezpečenie, v  k. ú.  Nová Baňa,  podľa predloženej projektovej dokumentácie s dátumom 

vyhotovenia 12/2016 vypracovanej spoločnosťou GRANDEM, a.s., Bratislava (Ing. Ľubomír 

Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1500*A2).  

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie  dňa 27.07. 2017, 

postúpil v súlade s § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní žiadosť o vydanie povolenia 

Okresnému úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne príslušnému 

orgánu štátnej vodnej správy na priame vybavenie.  

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení 

§ 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. 

a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade 

so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomil listom č. 
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č. OU-ZC-OSZP/2017/001169/MD VP24/2017 zo dňa 14.09. 2017, všetkých účastníkov konania a 

dotknuté orgány, že dňom doručenia návrhu bolo začaté spojené vodoprávne konanie o vydanie 

povolenia podľa § 26 zákona vodného zákona na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby  a  na 

vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov  určil  14 dňovú lehotu od doručenia 

upovedomenia.  

Do podkladov žiadosti bolo  možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, č. 8. 

Orgán  štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad vo vykonanom vodoprávnom 

konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie uvedenej vodnej stavby z 

hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona ako aj podľa § 26 vodného zákona a 

zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Stanoviská dotknutých orgánov  a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. 

Podmienky dané v ich rozhodnutiach, resp. vyjadreniach sú skoordinované a zakotvené 

do podmienok tohto rozhodnutia. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené ustanoveniami 

stavebného zákona a vodného zákona. V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také 

dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia výstavby vodnej stavby. 

 Vzhľadom na uvedené skutočnosti a výsledky uskutočneného konania rozhodol orgán 

štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

 

Poučenie: 

 

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na 

Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom (§ 177 Správneho súdneho 

poriadku).                                                                                                                                

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Búciová 

vedúca odboru  
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Doručuje sa: 

 

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 

3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 974 98 

Banská Štiavnica 

4. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

5. Ing. Ľubomír Zvada - projektant, GRANDEM, a.s., so sídlom Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava 

6. Mestský úrad Nová Baňa, primátor mesta, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 

7. Obecný úrad  Horné Hámre, starosta obce, 966 71 Horné Hámre 

8. Jozef Michňa, Cintorínska 125/49, 968 01 Nová Baňa 

9. Anton Pittner a manž. Jana, Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa 

10. Anton Koniar (manž. Mária Ďurčeková), Rekreačná č. 398, 968 01 Nová Baňa 

11. Ladislav Koniar, Rekreačná 398, 968 01 Nová Baňa 

12. Ľudmila Mihalová, Kľakovská 877/4, 966 81 Žarnovica 

13. Vladimír Búry, 966 63 Hodruša-Hámre č. 214 

14. PhDr. Mária Štefanovová, Adlerova č. 9/31, 841 02 Bratislava  

15. Vladimír Cvanga, Kľakovská č. 17/1, 966 81 Žarnovica 

16. Mária Popracová, 966 71 Horné Hámre č. 48 

17. Helena Prachárová, Kpt. Nálepku č. 248/65, 019 01 Ilava 

18. Mária Miháliková, Voznica 122, 966 81 Žarnovica 

19. PaedDr. Margita Štrbová, Mieru 1238/46, 968 01 Nová Baňa 

20. MUDr. Marián Martinec a Jolana Martincová, Južná 223/35, 949 01 Nitra                                                                                                                          

21. Daniela Králiková, 958 42 Brodzany 339 

22. Mária Miháliková, Na Gremenici 860/6, 966 81 Žarnovica 

23. Anna Kasanová, Školská 46/18, 968 01 Nová Baňa 

24. Jozef Krlička, 966 71 Horné Hámre 267 

25. Pavol Blaško, Záhradná 321/19, 900 26 Slovenský Grob 

26. Ladislav Palatínus, Kyslá 282, 966 61 Hodruša-Hámre 1 

27. Helena Chmolová (m. Emil), 966 71 Horné Hámre č. 269 

28. Ján Cvanga, Mierová 19, 966 81 Žarnovica 

29. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

30. SPF Bratislava, Regionálny odbor Zvolen, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen  

31. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

32. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská 

Bystrica 

 

 

Ostatní  účastníci  konania –  osoby, ktoré  majú  vlastnícke  a  iné  práva  k  susediacim pozemkom 

a stavbám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám  

môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté  - verejnou vyhláškou 
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Na vedomie: 

 

1. Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia, Bystrická 53,  966 81 Žarnovica 

2. OR HaZZ v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 

3. OÚ Žiar nad Hronom, poz. a lesný odbor,  prac. Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

7.   OÚ Žiar nad Hronom, odb. CD a PK, Ul. SNP120, 965 01 Žiar nad Hronom 

8.   Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica 

9.   Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných  

      služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica 

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

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

12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

13. RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom,  Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

14. OÚ Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madarova@minv.sk


 

 

20 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421- 045/6790910 +421-045/5572330 jana.madarova@minv.sk www.minv.sk 00151866  

 

 

 

 

              V súlade s ustanovením § 61 ods. 4  stavebného zákona  sa toto  oznámenie  doručuje   

účastníkom konania  verejnou  vyhláškou,  ktorá  bude  vyvesená  po dobu  15 dní   na úradnej  

tabuli  Mesta Nová Baňa  a  Obce Horné Hámre  spôsobom  v mieste  obvyklým   a  na  úradnej  

tabuli Okresného úradu Žarnovica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.             

Po uplynutí 15 dňovej lehoty  určenej  na zverejnenie,  žiadame  túto  vyhlášku   s  vyznačením  

údajov  o  zverejnení  zaslať  späť  na  Okresný úrad Žarnovica,   odbor  starostlivosti o životné  

prostredie.    Právne   účinky    doručenia    má    výhradne    doručenie    verejnou    vyhláškou  

prostredníctvom úradnej tabule Okresného úradu Žarnovica. 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ......................                                       ...................................................... 

                                                                                           Podpis a odtlačok pečiatky 

 

 

 

 

Zvesené dňa: ........................                                       ...................................................... 

                                                                                            Podpis a odtlačok pečiatky    
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