
OKRESNY
Únnn
Žlnn NAD HRoNoM

odbor starost|lvosti o Životné prostredie
Námestie Matice slovenskej B, 965 01 Žlar nad Hronom

Číslo spisu: o{.j- ZH-)\ZP-2\I7 lO00394-R. O34

Čislo záznamu: OO2800 8l2OI7
v Žia,ri nad Hronom dĚa 11.08.2017

Verej ná VvhIáška

ROZ}jODNIJTItr

okresny urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktory je podfa

$ 5 ods. I zákona č). 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, podťa $ 61 písm.
a) zákona č. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodny
zákon) príslušnym orgánom štátnej vodnej správy apodfa $ 61 písm. c) vodného zákona a $ 120

zákonaě. 5OlL976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej .len stavebny zákon) špeciálnym stavebn1fm radom' na zÍk|ade žiadosti,
predložen;fch dokladov a vysledku ristneho pojednávania rozhodol takto:

Podťa $ 26 ods. 4 vodného zákona vsrilade s $ 66 stavebného zákona a vs lade so

zákonom č. ] 111967 Zb. o správnom konani v znení neskorších právnych predpisov

povol'uje
stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, o. S.' Banská Bystrica

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, ICo: 36056006
uskutočnenie vodnej stavby: ,,Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždar,a _ kanalízácia

a COV"
v katastrálnom rizemí Dolná ŽdaŤnna pozemkoch parcelné číslo: CKN 64712 (EKN 553/1)
zastavané plochy anádvoria, CKN 334 zastavané plochy anádvoria, CKN 335 záhtady, CKN
828/1 ostatné plochy, CKN 829 ostatné plochy, CKN 828/4 ostatné plochy, CKN 688/2 (EKN
55Il2) zastavaté plochy anádvoia, CKN 537 (EKN 69711) zastavané plochy a nádvoria' CKN
536110 zastavané plochy a nádvoria' CKN 691 vodné plochy, CKN 536/3 zastavané plochy
a nádvoria, CKN 892/23 ostatné plochy, CKN 686/I zastavané plochy a nádvoria, CKN 686/2
zastavané plochy anádvoria, CKN 892/15 ostatné plochy' CKN 892/14 záhrady' CKN 89214

ostatné plochy, CKN 892/7 záhraďy, CKN 89215 záhrady, CKN 1927 zastavané .plochy
a nádvoria, CKN 42413 zastavarté plochy a nádvoria, CKN 683 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 191 (EKN 554) zastavané plochy a nádvoria, CKN 167 (EKN 691rl|) zastavarté plochy
a nádvoria, CKN 669 (EKN 468) zastavané plochy a nádvoria, CKN 69714 (EKN 69IlT)
zastavané plochy anádvoria, CKN 1711 (EKN 69111) ostatné plochy, CKN 676 (EKN 69IlI)
zastavané plochy a nádvoria, CKN 550 (EKN 69IlI) zastavané plochy a nádvoria, CKN 59

zastavané plochy a nádvoria, CKN 60/2 zastavané plochy a nádvoria, CKN 687/2 záhrady, CKN
527 (EKN 69IlI) zastavané plochy anádvoria' CKN 166 (EKN 691lI) zastavané plochy
a nádvoria, CKN 678 (EKN 69IlI) zastavané plochy a nádvoria, CKN 679 (EKN 690lI)
zastavané plochy anáďvorla, CKN 188 (69611) zastavané plochy anádvoria' CKN 688/1 (EKN
696lI) zastavané plochy anádvoria, CKN 187 (EKN 554) zastavané plochy anádvoria, CKN
681 (EKN 696lI) zastavané plochy a nádvoria, CKN 69211 (EKN 554) twa|y trávny porast,

CKN 284 (EKN 554) zastavané plochy anádvoria, CKN 67411 (EKN 69|13) zastavané plochy
a nádvoria, EKN 692, EKN 551/1; EKN 69]12, EKN 34612.



N Pre uskutočnenie a užívanie stavb}. špeciáln}' stavebný úrad v súlade s $ 66 ods. 1

stavebného zákona určuje tieto závázné podmienky:

1. Vodná stavba bude realizovaná podlia projektu, ktorý v mesiaci 0512014 vypracoval Ing. oto
Tkačov PhD., PRESTA spol. sr. o., Račianska 151,831 05 Bratislava. Prípadné Zmeny
nesmú bý'urobené bez predchádzajíceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

2, V zmysle $ 46 stavebného zékona projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť
a reaIizovatel]nosť Vypracovaného proj ektu.

3. Stavba musí po celý čas ekonomicky odÓvodnenej životnosti vyhovovať zák|adným
poŽiadavkám na stavby podťa s 43d stavebného zékona.

4, Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce atechnických zariadení aďbať na ochranu zdravia aživota
osób na stavenisku.

5. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť ďoďržané príslušné ustanovenia $ 47 až 53

stavebného zákona ovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu apríslušné
technické normy.

6. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 3I.I2.202I.
7. Podmienkydotknutých orgánov a účastníkov konania z ďoložených vyjadrení a stanovísk:
],I Vlastník verejnej kana|izácie zabezpečí určenie pásiem ochrany podťa $ 19 ods. 3 zákona

ě. 44212002 Z. z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizácíách v znení neskorších
predpisov na dotknuté pozemky tak, aby záznam do katastra nehnuteťností o vzniku
vecného bremena bol vykonaný do vydania kolaudačného rozhodnutia.

7 .2 Krealízácii stavby a k vstupu na uvedené pozemky je potrebný súhlas uživate|ov
pozemkov.

1.3 Po dokončení stavby budú pozemky dané do póvodného stavu. V prípade spÓsobenia
škÓd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

7,4 Požiadať obec Dolná Ždařn o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania
ovzdušia do užívania.

1.5 Dodržať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK).
7.6 Existujúce zariadenia SEK sú chránené ochranným pásmom, dodržiavať ustanovenia $

65 zák. ě' 35I120II Z. z..
7.7 Stavebník je povinný v prípade zistenia kolízie zámeru_ stavby so SEK, alebo že

zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvať spol. Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SE,K.

7.8 Do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariaďeni v mieste stavby _ zodpovedný
projekta:rt.

7.9 V zmysle $ 66 ods. I0 zák. č).35I120II Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky
telekom. vedení s vlastníkom dotknutých SEK.

7.I0 Na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekom. vedení a zaríaďeni je zakéuarté zriaďovať skládky materiálu a ztiaďovania
stavebných dvorov poěas výstavby.

1.I| V území, kde sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak
Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia' s.r.o. žiadateÍ zabezpeč,í nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

7.I2 Pred začatím stavebných prác požiadať Slovak Telekom, a.s o výýěenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia' s.r.o. '

7.I3 Zemné práce uskutočňovať počas platnosti vyjadrenia Slovak Telekom, a.s..



7.I4 Pred realizáciou zemných prác stavebník poŽiada SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
o presné výýčenie existujúcich plynárenských zariadení.

7 .I5 Stavebník oznámi zaěatie prác v ochrannom pásme plynárenských zaríaďeni
prevádzke SPP-Distribúcia najneskór do 7 dní pred zaěatím prác.

7.16 Stavebník zabezpečí prístupnosť plynarenskýchzariadení počas rea|izácie stavby
z dóvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení.

7.I7 Stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-Distribúcia vstup na stavenisko a výkon
kontroly rea|izácie činností v ochrannom pásme p|yn. zariaďení.

7.l8 Výkopové práce rea|izovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaŽdu stranu od
obrysu existujúcich plynárenských zaríadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom výýčeníplynrírenskýchzariadenívýhradneručne.

7.I9 Ak pri výkopových prácach dójde k odkrytiu plynarenských zaiadení, stavebník je
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP.Distribúcia na vykonanie
kontroly.

7.20 Prístup k akýmkolivek technologickým zaiadeníart SPP-Distribúcia nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázarÁ.

7.2I odkÍyté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete počas odkrytia zabezpečiť proti
poškodeniu.

7.22 Stavebník,nesmie nad trasou plynovodu rea|izovat, také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloŽenia. V prípade Zmeny úrovne terénu všetky
zariaďenia a poklopy plyn' zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

7.23 Každé poškodenie zariadenia SPP-Distribúcia (aj izo|ácie) ihneď ohlásit' SPP-
Distribúcia.

7.24 Pri rea|izácii prác dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike apodmienky uvedené
v zápise zvytýčenia plynárenských zariaďení austanovenia Technických pravidiel pre
plyn.

1,25 Rešpektovať a zohl]adniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných
alebo bezpečnostn;ých pásiem.

7.26 Pri súbehu akriŽovari s existujúcimi plynárenskými zariaďeníami dodrŽať min.
odstupové vzdialenosti v súlade s STN 73 6005 a TPP 906 01.

7.27 V ochrannom pásme p|yn. zariadení stavebník nesmie umiestňovať nadzemné stavby,
kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

7.28 Pri umiestnení vonkajších obvodov kanalizaěných šácht, čerpacích staníc, domoqých
kontrolných šácht na prípojkách dodržať min. vzdialenosť 1,00 m od plyn. zariadenia
wátane DRZ v súlade s STN 73 6005.

7.29 Stavebník prizve zástupcu prevádzkovatel]a SPP-Distribúcia na kontrolu rea|izácie prác
v mieste, kde dójde k uloŽeniu navrhovaných vedení vrátane pripojení na technické
vybavenie uzemia ich križovania s PZ,

7.30 V prípade, že si rea|izácia stavby vyžiada obmedzenia v cestnej premávke, spracovať
projekt organizácie dopravy a predložiť ho okresnému dopravnému inšpektorátu oR PZ
v Ziai nad Hronom na posúdenie.

1,3I od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 25112012 Z. z.
a dodržať bezpeěné vzdialenosti podťa príslušných noriem STN. Pri rea\izácii
výkopových ptác neporušiť stabilitu existujúcich podpern;ých bodov, resp. voťne
stojacich istiacich skríň a celistvost' uzemňovacej sústalry.

7.32 Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-Distribúcia na zžklade
objednávky výýči určený pracovník SSE, a.s..



7.33 V prípade obnaženia časti elektrického zariadenia, pred jeho opátovným zaltrnutím
prízvď zástupcu SSE-Distribúcia, a.s. zo strediska údržby Žiar nad Hronom na kontrolu
zaríaďenia. Kontrolu potvrdiť zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu
vyjadrenia.

1'34 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné prejednať postup prác na
príslušnom stredisku tdržby Žiar nad Hronom SSE-Distribúcia.

7.35 V súbehu al<tižovaní zemných káblových vedení doďržať manipulačný priestor min. 1

meter na každil stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení
v správe SSE-Distribúcia, a.s. nezodpovedá SSE-Distribúcia, a.S. za poškodenie
zaňadenia.

7.36 Stavbu realízovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
7.37 Na pripojenie odberného miesta predložiť do SSE-Distribúcia na schválenie projektovú

dokumentáciu NN prípojky. Bez jej odsúhlasenia zo strany SSE-Distribúcia nebude
možné pripojenie na odber elektriny.

7.38 Vykonať záchranný archeologický výskum podťa $ 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového
zákona: 1. drú výskumu: archeologický, záchranný

2. miesto arozsahvýskumu: v k. ú. Dolná Ždaňav rozsahu stavby
3., spósob vykonávania výskumu: oprávnenou osobou podťa $ 36 ods. 2

pamiatkového zákona počas realizácie zemných, výkopových a terénnych
prác súvisiacich so stavbou, vyhťadávanie ná|ezov a kontextov, ich
preskúmania a zdokumentovania; výskumnú dokumentáciu stavebník
odovzdá KPU Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti
výskumu (ak z objektívnych dÓvodov nie je možné v uvedenej lehote
dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predlŽenie); výskum bude
zač,ati vstupnou a ukončený záverečnou komisiou zaprítomnosti zástupcu
KPU Banská Bystrica.

7.39 30 dní pred začatim prác na stavbe v dotyku s cestami požiaďa stavebník oL] Žiar nad
Hronom, odbor CD a PK o: povolenie na zvlášhre uŽívanie cesty 1111065023,IIV050075;
povolenie čiastočnej uzávierky cesty III|065023, III/050075, určenie dočasného
dopravného značenia na ce ste IIl 0 65 023, IIV0 5 0 0 7 5 .

7.40 V priebehu prác spojených svýstavbou Čov dodržiavat, ustanovenia zákona o
odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.

7.4I odpady, ktoré vzniknú pri rca|izačných prácach využiť predovšetkým pri svojej
vlastnej činnosti' resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie.

7.42 Iný nevyužiteÍný odpad zrea|izaětých prác pteukázateťne zneškodniť na riadenej
skládke odpadov.

] .43 Preď zaěatím zemných ptác výýčiť avyznaěiť polohu všetkých inŽinierskych sietí.
7.44 V procese výstavby z hťadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravía pri práci

apožiadaviek bezpečnosti technických zariadení doriešiť a odstrániť zistenia,
pripomienky a upozornenia uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a. S.

Bratislava k PD pod ě.0238712120|4.
1 .45 Stavba sa podťa mapy povodňového rizika nachádza na uzemí ohraničenom záplavovou

čiarou vodného toku Hron v úseku Hliník nad Hronom - Dolná Ždařn'
Prijat'opatrenia na ochranu objektov Čov min. pred prietokmi Qroo.
V prípade uloŽenia kanalizačného potrubia a objektov na kanalizácii v ochrannom pásme
Prochotského potoka (6 m), musia tieto bý technicky zúezpeěené tak, aby mohol

7 .46
7 .47



Správca vodného toku vyuŽívať pobrežné pozemky aj pojazdommechanizmov hmotnosti
do 25 ton.

7.48 Hornú hranu Čov a všetkých nadzemných objektov osadiť min. 0,5 m nad úrovňou
vyššej brehovej línie Prochotského potoka.

7.49 Samotnú Čov a všetky nadzemné objekty (ČS, šachta, stíp a pod.) situovat' tak' aby bola
dodržaná min. vzdialenosť 10,0 m od brehovej čiary vodného toku smerom kpozemku
investora.

7.50 Výustný objekt realizovať tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu vodného
toku.

7.5| Vyústenie kanalizaěného potrubia nesmie tvoriť prekáŽku v prietočnom profile vodného
toku.

7.52 Kana|izačné potrubie s osadenou spátnou klapkou za|icovať so svahom koryta vodného
toku a ponechať ho na dlŽke max. 5 cm za opevnením svahu.

7.53 Spodnú hranu potrubia osadit'minimálne 50 cm nad pevné dno korýa vodného toku.
7.54 Kanalízačné potrubie uložiť do ocel'ovej chrániěky prípadne obetónovat' na dÍŽke min.

6,0 m od brehovej čiary vodného toku.
7 '55 V mieste vyústenia pravobrežný svah koryta vodného toku opevniť kamenným záhozom

opretým.ovodohospodársku záhozovú pátku zlomového kameňa ato min. 1,0 m nad
a i,0 m pod vyústením potrubia.

7.56 Podzemné kriŽovanie kanalizačnej.prípojky s Prochotským potokom riešiť v zmysle STN
13 6822 s uložením chráničky v hlbke min. l'5 m pod najhlbším dnom toku. Chráničku
ukončiť vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehovej čiary Prochotského potoka. Chráničku
dimenzovať nazáťaž ďo25 t.

7.57 Štartovaciu a cieliovú jamu' osadenie šácht situovať min. 6,0 m od brehoých čiar.
7.58 V prípade mikrotunelovania je stavebný otvor k uloŽeniu podzemného vedenia možné

vzavrieť až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia SVP, š, p,, o čom musí bý'
vyhotovený protokol. V prípade, že nebude vyhotovený protokol' správca toku nebude
zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi(správcovi) podzemných vedení pri
ýkone prevádzky audržby toku v súvislosti s nesprávnom uloŽením podzemného
vedenia pod dnom toku.

7.59 Najneskór pri preberacom konaní ukončenej stavby predložiť správcovi vodného toku
výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznaěením existujúceho podzemného vedenia pod
vodným tokom vpožadovanom rozsahu odborne spósobilou osobou azameranú kótu
krytia uloženého vedenia ako aj kótu dna toku.

7.60 Uzavrieť so SVP š.p. zmluvu opodmienkach správy aprevádzkv podzemných vedení
križujúcich vodný tok resp. zmluvu o zriadení vecného bremena.

7.6I Miesto križovania s vodným tokom vyztaěiť dobre viditeťnými stabilizovanými
znaěkami (tyčami) s nápisom ,'PoZoR NEBAGROVAŤ... V prípade ich porušenia či
odcudzenia prevádzkovateťa (uživateÍ) podzemného vedenia zabezpeěí ich okamžitú
obnovu.

7,62 Vykonať prevádzkovateťom podzemného vedenia bez úhrady av požadovanom termíne
vytýčenie podzemných vedení v prípadoch rea|izácie údržbrírskych prác, opráv a iných
zásahov do koryta správcom toku v mieste lcižovaní s vodným tokom.

7.63 Nadzemné križovanie kana|izaěného potrubia s Prochotským potokom vykonať v zmysle
sTN73 6822.

7.64 Spodnú hranu nosníka na podpretie a ukotvenie potrubia osadiť nad hladinu vody Qroo
s bezpečnosťou min. 50 cm.



7.65 Chraničku za betónovou konštrukciou ukončit' vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehových
čiar vodného toku, aby nedošlo kjej poškodeniu. Chráničku dimenzovat, na záťů do
25 t.

7.66 V prípade porušenia koryta vodného toku alebo jeho pobrežného pozemku v rámci
rcalízácíe stavby uviesť ich do pÓvodného stavu.

7.67 Počas výstavby neuskladňovať stavebný ani iný materiál do korýa vodného toku a na
pobrežnom pozemku, okrem materiálu súvisiaceho s výstavbou vyústenia potrubia,
úpravou poškodeného korýa vodného toku a kriŽovaním vodného toku.

7.68 Stavebné práce vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa
aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku.

].69 Prípadný výrub riešiť vsúlade s $47 zákona č,54312002 Z. z. oochrane prírody
a krajiny.

7,70 oplotenie objektu Čov riesiť tak, aby nebránilo správcovi vodného toku pri samotnej
správe toku, ako aj v prípade havárií a povodňových situácií na vodnom toku.

7.7| Počas realizácie aprevádzky zabezpeěiť, aby nebola oltrozená kvalita povrchových
a podzemných vód, dbať o ochranu vÓd a zdržať sa činností, ktoré mÓžu ovplyvniť
prirodzený režim vÓd vo vodnom toku' znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

7.72 Mechanizmy používané pti prácach udrŽiavať v takom bezchybnom technickom stave,
aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vód v predmetnom úseku
vodného toku.

7.73 Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré móžu
vzniknút' na objektoch stavby z titulu vybreženía vód zvodného toku pri povodňových
situáciách v záujmovej oblasti.

7.74 Kzačatiu akukončeniu stavby, kzačatíu. priebehu aukončeniu prác so zásahom do
vodného toku pri budovaní vyústenia potrubia a pri križovaniach vodného toku prizvať
zástupcu SVP, š. p.oZ Banská Bystrica, Správa povodia stredného Hrona.

7.75 Kanalizačný uzáver vo vypínacej šachte na prítoku ao Čov dostatočne technicky
zabezpečiť proti svojvoťnému a nekontrolovateťnému otvoreniu ěi inej manipulácii. Pri
bežnej prevádzke ČoV musí bý uzatvorený.

7.76 Čerpacie stanice na kanalizačnej sieti so separáciou pevných častíc riešiť ako
bezprelivové a nie je prípustné počas stavby ich dodatočne vybaviť ani predradenými
vypínacími komorami s odvedením nečistených vód mimo samotnú ČS. ochranné
opatrenia ČS pre prípady poruchy a výpadku dodávky el. energie riešiť dostatočnou
akumulačnou kapacitou gravitačnej kana|izácie pred jednotliými Čs a podťa potreby pri
dlhšie trvajúcejších výpadkoch aj mobilným náhradným zdrojom el. energie. Čerpaciu
stanicu na prítoku do Čov riešiť podobnými ochrannými opatreniami. VyriŽívanie
vypínacej šachty na prítoku do Čov nie je prípustné považovať za ochranné opatrenie
C S pri b ežný ch a o č, akáv aný ch pr ev ádzko vých stavo ch.

].77 Akumulačnú schopnosť gravitaěných vetiev kanaIizácie pred jednotlivými čerpacími
stanicami na sieti aj na prítoku do ČoV zhodnotit,aj do prevádzkového poriadku.

].78 Merný objekt na odtoku musí vyhovovať požiadavkám určeného meradla podťa
predpisov na úseku metrológie. Ku kolaudácii stavby predložiť certifikát o overení
určeného meradla a doklady o kalibrácii.

] '79 Zabezpeěit'meranie mnoŽstva odobratej úžitkovej vody z vlastného zdroja,
7.80 V prípade čerpania a vypúšťania podzemnej vody pri zak|adaní stavby je potrebné

povolenie orgiínu štátnej vodnej správy podťa $ 21 ods. 1 písm. g) vodného zékona'
7.81 V prípade oddrenáŽovania objektu ČoV, drenážne vody zaústit' do odtoku Čoy az

v mieste za merným objektom, resp. riešit' samostatné vyústenie. K vypúšt'aniu



drenéůnych vód doriešiť kontrolný profil pre moŽnosť sledovania množstva a kvality
vypúšťaných ďrenážnychvód do povrchových vód.

7.82 Verejná kanaIizácia bude prevádzkovaná v súlade so ziákonom č. 44212002 Z. z.
overejných vodovodoch averejných kana|izáciách vznení neskorších právnych
predpisov odborne spósobilou osobou.

7.83 Ku kolaudácii stavby okrem iných dokladov predloŽiť Prevádzkový poriadok
vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 55l2OO4 Z. z., ktorou sa ustanovujú
náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov averejných kana|izácíí. Pred
kolaudačným konaním Prevádzkový poriadok na SVP š. p. oZ Banská Bystrica na
q'jadrenie.

7 .84 Pri aplikácii kalu z Čov na poťnohospodársku pódu v okolí obce rešpektovať
požíaďavky zékona č. 188i2003 Z. z. oaplikácii čistiarenského kalu adnových
sedimentov do pódy v zneni neskorších prármych predpisov.

7.85 Prevádzkovateť výustneho objektu bude povinný zabezpečovať správu aprevádzku
výustného objektu v zmysle ustanovení $ 47 vodného zákona o vodách.

7,86 V So 02 Kana|izácía _ uloženie potrubia doďržať technické podmienky MDVRR SR _
TP 01l20I4 účinné od 15,02.2014. Použiť variantu pre triedu zaťaženia č. IV podťa listu
1, vozov'{<a A v rozkopávkeTDZI.,TDZII.,TDZ III.' TDZ IV.

7.81 Po spátnej,úprave výkopu zrea|izovať obrusnú vrstvu 50 mm ACo 11 (STN EN 13108-1
v celej šírke vozovky v dlŽke uvažovaného súbehu vo vozovke' po odfrézovaní póvodnej
obrusnej vrstvy) z dóvodu zachovariapóvodnej nivelety vozovky.

7.88 Ziadna zo súčastí So.02 Kana|izácia - uloŽenie potrubia nesmie bý navrhnutá tak, aby
vytviírala prekáŽku v odvodnení cesty alebo prekáŽku plynulosti cestnej dopravy a ani
prekážku vo výkone zimnej udržby ciest. Kontrolné šachty budú umiestnené v osi
príslušného jazdného pruhu so zachovaním vzdialenosti výkopu od okraja vozovky podťa
TP Il20I4. Poklop kanalízačnej šachty nesmie presahovať niveletu vozovky a nesmie bý'
situovaný v priestore nespevnenej krajnice, násypu a ani v priestore cestnej priekopy.
Hlbka kryia kana|izácie musí odpovedať príslušným STN, STN EN.

1.89 Preukénať požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltových zmesí, výstuŽnej
geomettáže, spojovacieho postreku, materiálov na zásyp výkopovej ryhy a protokoly zo
statických zaťažovacích skúšok zhutnenia podložia a podkladoqých wstiev vozovky,
podťa kontrolného a skúšobného pltínu _ budú podkladom na preberanie prác. Predložiť
na BBRSC najneskór v deň zápisničného odovzdávanía apreberania dotknutých úsekov
cestnej komunikácie. Ku skúškam statických zaťůovacich skúšok prizvať zástupcu
BBRSC, a.s. závod Žiar naďHronom.

7.90 Práce v dotyku s cestou 1111065023 nie je možné rca|izovať v období qýkonu zimnej
úďržby, t. j. od 31'l0. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.

7.9I Za čistotu cesty 1111065023, funkčnosť, jej odvodňovacieho systému, označenia
dotknutých úsekov v čase rea|izácie stavby ,,So 02.. zodpovedá investor (stavebník).
Zaškoďy na zďraví a majetku spósobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou,,So 02..
zodpovedá investor.

7.92 Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty III/065023 BBRSC bude poŽadovať záruěnu
dobu 36 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdanía aptevzatia vykonaných prác.

7.93 Stavbu rea|ízovať azabezpečit'tak, aby nedochádza|o kznečisťovaniu apoškodzovaniu
dotknutej pozemnej komunikácie.

7 .94 Po ukončení prác predmetný úsek cesty uviest' do ná|ežitého stavu a zápísnične odovzdať
do 3 pracovných dní zástupcovi BBRSC, a.s. závod Žiar nad Hronom. Y prípade, že
nedójde k písomnému odovzdaniu aptevzatiu' práce sa považujú za neukončené.



7.95 V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne
nebezpečenstvo všeobecného oltrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi
cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty.

7.96 V plnej miere dodržať ustanovenia zékona č. I35l196I Zb. o pozemných komunikáciách
a vyhlášky č,3511984 Zb..

7.97 Žiaďater si vbudúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody 7:titulu výkonu
zimnej údtžby cesty III/065023 v zmysle schváleného operaěného plánu ZUC.

7.98 Rozkopanie cesty IIU065023 reaIizovať len na zék|ade príslušných povolení cestného
správneho orgánu (oÚ Žiar nad Hronom, odbor CDaPK).

8. Vodná stavba sa bude reaIízovať dodávatefsky. Zhotovitet bude vybraný procesom
verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy. ZhotovíteÍ zabezpeěí odborné vedenie
uskutočňovania stavby.

9. Stavebník je povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zaěatie stavby do 15 dní.
10. Dodržiavať podmienky rozhodnutia ě. S' oU.ZH-oSZP-20I5|008345-006 z8.9.2015,

ktorým okresný :útad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostredie povolil
StVS, a. s. Banská Bystrica vypúšťanie odpadových vÓd z verejnej kanalizácie
,'Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždař,a-kana|izácia a ČoV.. do povrchových vód.

B/ Technický popis stavebných objektov

Projekt rieši odkanalizovanie obce Dolná Ždařn s následným čistením odpadoých vód
na ČoV s vyústením do Prochotského potoka r.km 0,05. Čov bude čistiť odpadové vody z obce
Dolná Ždaía, poěet obyvateliov pripojených na ČoV: 850. Kanalizáciabude privedená do areálu
CoV do vypínacej šachty. obtok CoV je riešený obtokovým potrubím DN 300 _ len v prípade
haviírie na ČoV, dlhodobom wýpadku el. energie. obtokované vody budú mechanicky
predčisťované abudú pretekať cez merný objekt. Prívodné potrubie je zaústené do čerpacej
stanice, kde sú predčistené samočistiacimi hrablicami. Zbrabky padajú do kontajnera a sú
likvidované spolu s odpadmi z obce. V prečerpávacej stanici sú inštalované dve ponorné kalové
ěerpadlá na prečerpávaníe mechanicky prečistenej odpadovej vody do biologických reaktorov.
Meranie mnoŽstva odpadových vód je zabezpečené indukčným prietokomerom. Vyčistená voda
odteká žtabmi dosadzovacích častí, za Čov sa umiestni merný objekt a šachta pre odber
vzoriek. Ako prístupová cesta kČoV sa využije existujúca miestna komunikácia,na ktoru sa
napojí nová prístupová cesta, ktorá bude koněiť pri oplotení ČoV. V areáli ČoV sa vybudujú
spevnené plochy.
Systém kontroly a riadenia preváďzky Čov _ automaticky, kontinuálne a cyklicky opakovane.
Všetky technolo gické zariadenia bude možné prevádzkov ať aj v ručnom režime.

Členenie stavby:
Stavebné objekty: So 01 Čistiareň odpadových vód

So 01.1 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica
So 01.2 objekt čistiarne odpadových vÓd
So 01.3 Merný objekt
SO 01.4 Prepojovacie potrubia
So 01.5 Prístupová cesta
So 01.6 Spevnené plochy
So 01.7 oplotenie ČoV
So 01.8 Kalové polia
So 01.9 Čerpacia stanica úžitkovej vody
So 01.10 Terénne a sadové úpravy



So 01.11 NN prípojka
So 01.12 Stavebná elektroinštalácia ČoV
So01.13 PoŽiamo-bezpečnostnériešenie
So 02 Kanalizácia

Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologická a elektrotechnická časť
PS 01.1 Mechanické predčistenie a prečerpávanie
PS 01.2 Biologickó čistenie
Ps 01.3 Prevádzkový rozvod silnoprudu aautomatizovaný systém

riadenia technologického procesu
PS 02 ASRTP pre ČS na sieti

So 01 Čistiareň odpadových vód
počet Eo 638, mechanicko - biologická s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou
s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu' kalojem, strojovňa dúchadiel, prevádzkový rozvod
silnoprúdu, ASRTP,
s mechanickým predčistením' biologickým čistením, zahust'ovaním a uskladňovaním kalu,
s dvomi samostatnými reaktormi, ktoré bude moŽné prevádzkovať aj samostatne, nezávisle
od seba, ,
linka ,,A.. biologického stupňa čistenia _ denitrifikácia, nitrifikácia, vertikálna dosadzovacia
nádtž kužefového typu'
linka ,'B.. biologického stupňa čistenia _ denitriťrkácia, nitrifikácia, vertikálna dosadzovacia
ná&ž kužeťového typu,
kalové polia _ d9Prava zahusteného kalu z kalojemu kalovým čerpadlom v kalojeme,

Vstupné údaje pre Čov - priemerný denný nátok Qz+ 
: 1 16 m3ldeň, 4,8 m3ltrod; 1,3 l/s

_ max. hod. množstvo odpadových vód Qr,' 
: 16 .3/hod; 4,5 |ls

_ kvalita prečistených odpadoqých vód na odtoku:
CHSKc. : 100-170 mg/l; BSK5 :25_ 60 mgl|; NL : 25-60 mýI

množstvo vypúšťaných odpadových vód: I29 m'ldeřl
množstvo zhrabkov:
produkcia kalu:
produkcia kalu zo zásobníka kalu - cca 5 oÁ,

1,9 m3lrok
31 kg/deř
230 m3lrok

So 01.1 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica
zabezpečenie mechanického predčistenia splaškovych odpad. vÓd, vyt,aženíe zachytenych
látok ako zhrabkov s ich uložením do kontajnera, čerpanie splaškovych odpad. vÓd na
biologické čistenie,
vypínacia šachta - osadí sa na konci prítokového potrubia, 600 x 3100mm, vfška 2200 mm,
s vytvarovaním dna pre osadenie nerezovych hrablíc (š : 0,6 m, dl. 2,6 m) na zaěiatku
šachty auzáveru VAG EROX DN 300 (za hrablicami)'
obtok Čov - obtokové potrubie DN 300, vo qfške 600 mm nad dnom šachty,
čerpacia stanica - 1500 x 1900 mm, vyška 3350 mm, dno vyspádované smerom
k čerpadlám, do čerpacej stanice je zaristené aj potrubie splašk. oY zČov oN 150 PVC
cez šachtovti kanalizaěnri prechodku a potrubie PVC DN 300 od kaloqfch po|í cez šachtovťr
prechodku, cez konštrukciu nádrŽe je vedené potrubie vytlaku d75 v počte 2 ks, v ČS sa
osadia jemné hrablice strojne stierané,
vedl'a Čs 3e manipulačná plocha 2100 x 2500 mm s vyspádovaním k podlahovej guličke
a spátn;fm odvodnením do ČS' kde sa osadí kontajner na zhrabky,



prístrešok _ nad ČS, ocel'ová primárna konštrukcia' drevená sedlová strecha, plechová
krytina,
prítokový žrab - pred ČS, na vyklopenie hrablí, š : 500 mm, dÍ. 2500 mm, prekrýý
kompozitnými roštmi s uložením do rovnomerných L profilov,

So 01.2 objekt čistiarne odpadových vód
9,2 x 75,20 m, oplotený areál, dvojúrovňová budova so sedlovou strechou' čiastočne
zapustená do terénu, v objekte je riešená zdravotechnika, elektroinštalácia, kúrenie,
bleskozvod , požiama ochrana, kompletná technológia ČoV, vonkajšie schodisko,
spodné podlažie - technologické komory _ 2 aktivaěné nádrže,2 denitrifikaěné náďrže,
kalojem,
horné poďIažie - vstupné priestory, hygiena, miestnosť obsluhy, dúchareň, obsluŽná lávka
nadnádtžami,
prirodzené vetranie v konštrukcii krovu, v miestnosti dúchame - ventilátor,

Zdravotechnika
zásobovanie objektu studenou vodou a teplou vodou, oďvádzanie splaškoých oV, voďy zo
strechy _ na terén'
napojenie na vlastný zdroj - studňa + čerpacia stanica _ prípojku k objektu Čov t m pred
vstupom do objektu,
príprava teplej vody v zásobníkovom ohrievači teplej vody 30 l s moŽnosťou
ýchloohrevu'
Eo 30L - prívod a výstup DN 15, 230 v , príkon 2 kWks ýchloohrev, IP 24
potreba vody a množstvo splaškoých oV: 0,4 lls, 0,28 m'ldeň, 100 m,/rok,

Vzduchotechnika
prívod a odvod vzduchu v miestnosti dúchame,
prívod - dažďovou ža|iziou do steny,
odvod - priemyselným ventilátorom VENA 300 _ v stene pod stropom, výkon 650 m3lhod,

P :230 V, 50 Hz, spúšťa sa automaticky (od teploty v miestnosti) a ručne tlačidlom,

So 01.3 Merný objekt
na odtoku zČoY, meranie množstva vyčistených vód vypúšťaných z Čov do toku a obtok
ČoV, vedťa memého objektu sa pre osadenie odberáku vzoriek vody vybuduje prístrešok
a privedie sa el. prúd do podružného rozvádzača(káb|e CYKY-3x2,5),
odpadové potrubie PVC DN 300 je zaustené do merného objektu s osadeným
Thomsonovým prepadom MTP 60,
prepad - meria vrozsahu 0,1 _ 10 l/s, kovová rámová konštrukcia svloŽenou prepažkou
opatrenou trojuholníkovým prepadom,
z vodostavebného betónu' 300 x 800 mm, prekrýie kompozitnými doskami osadenými v L
profile,

SO 01.4 Prepojovacie potrubia
zab ezp eě eni e prep oj en ia me dzi j ednotl i ými o bj e ktmi C o V,

Prítok odpadových vód na ČS
PVC DN 300 po vypínaciu šachtu, SN8, dí. 5,33 m,

obtok Čov + odtok vyčistenej vody
PVC DN 300' SN8, celková dl. 53,39 m, končí výustným objektom v Prochotskom potoku,
do šachty č.2 a č. 3 je zaustený odtok vyčistenej vody DN 1 50 dl. 2 x |,1 m,

Výtlak z CS
výlak 2 čerpadlami, potrubie d75x4,5 mm HDPE PE100 SDR17 PN10 dÍ' z x 4,65 m
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Výtlak kalu na kalové pole
od steny kalového hospodárstva po kalové polia, DN 100, PE 100 HDPE, dI. 14,49 m,

odsadená vodaz kalových polí
DN 250, PVC SN8, di. zz,ss m, zaústená do ČS, osadia sa 3 šachty

Bezpečnostný prepad z kalojemu
PVC DN 150, dl. 4,96 m so zaústením do ČS,

Kanalízačné šachty na potrubí - prefabrikované kruhové z prefabrikátov VoD-EKo Trenčín,
liatinový poklop BEGU tr. D400, 2 kapsové stúpadlá a vidlicové poplastované stúpadlá, steny
z vnuft a vyspravené cementovou maltou, zvonku izo|ácia,
Výustný objekt _ steny a dno z vodostavebného betónu HV4 B20, hr' 300 mm, za|ožený na
podkladnom betóne B15 hÍ. 100 mm' výustné potrubie PVC DN 300, na konci hrdlová žabía
klapka ZAKA 001 DN 300, PNl

So 01.5 Prístupová cesta
od miestnej komunikácie ažkoploteniu objektu ČoV,
účelová komunikácia kategórie C2, C3, MoV 3,00 s návrhovou rýchlosťou 20 km/hod'
celková aizuaII5,40 m, celková hr. 530 mm,
zloženle vozÓvky * asfaltový betón, postrek spojovací 0,2 kglm", postrek spojovací 0,25
kgl m2, infi 1ér4čný postrek, cementom stmelená zmes

So 01.6 Spevnené plochy
v areáIi ČoV pre pojazdmechanizmov a pre pohyb osób k jednotlivým objektom,
asfaltová, 256 m,, zložerue _ asfaltový betón, postrek spojovací 0,2 kglm,, postrek spojovací
O,25 kg/m2, inťrltračný postrek, cementom stmelená zmes sklon plochy 2,O oÁ,

po obvode betón. obrubníky do betón. I6žka, aÍzuaobrubníkov 50,4 m,

So 01.7 oplotenie ČoV
zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do areálu, označenie tabuťami + elektronická
ochrana (infrasnímač pohybu na fasáde objektu Čo9
nepravidelný tvat 30x30x22,2xl.I,6x2l,4 m' vstup _ cezbránuvR 12-250, dl-3,3 m,
betónové základy, betónové stlpiky, drótené poplastované pletivo výšky 1'8 m, ostnatý
poplastovaný drót _ 2 raďy, napínací drót,

So 01.8 Kalové polia
prevádzkovanie kalových polí na odvodnenie kalu počas jarného až letného obdobia na
Čov
z plošných kazietvzájomne oddelených deliacimi stenami,
typ kalového pola _ KP I _ vpoěte 3 ks, rozmery kalového pola 6 x 6 m, kazety sú
vzájomné oddelelé doskami, obvodové a cl:liace steny sú zo stlpikov a dosiík, uŽitočná
plocha KP _ 90 m", užitočny objem KP 27 m' ,

vjazd na KP _ po né$azdovej ploche, vyhnitý kalje piváďzaný liatinovým potrubím DN 100
do napúšťacieho zariadenia, ktoré je spoločné pre obe KP,
pri KP sa vybudujú spojovacie šachty 100 x 1000 mm betónové prekrýé liatinovým
poklopom 600 x 600 mm, zo šachty je potrubím kalová voda odvádzaná ďo ČS, v;;ph rr _
filtračná vrstva (ťažené drobné kamenivo, kamenná drvina' drvený štrk, drenáž polyetylén,
dielec, spádový betón' podkladný betón)

So 01.9 Čerpacia stanica úŽitkovej vody
výstavba studne s vystrojením pre zásobovanie areálu CoV úžitkovou vodou, v budúcnosti
sa areál ČoV napojí na verejrtý vodovod'
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čerpacia stanica (studňa) _ zo studničných skruží DN 1000' aí. tooo a 500 mm'
na upravené lóŽko sa uložia skruŽe, bočné steny spodných skruží sa navftajú, skruŽe sa
obsypú, osadí sa ponorné ěerpadlo (Q: 1 l/s, H: 58 m, P: 1,5 kW' 230 V, 50 Hz), ktoré je
súčasťou tlakovej vodarenskej stanice,
výlačné potrubie z ČS vystúpi do samonosnej plastovej nádrže 1700 x 1800 mm, so
vstupným komínom s poklopom,
v šachte je umiestnená tlaková nádoba 100 1vybavená tlakovou sondou, z tlakovej nádoby je
voda potrubím DN 50 s osadeným filtrom, uzávermi a vodomerom dopravovaná do
rozvodného potrubia v areáli ČoV,
potrubie úŽitkového vodovodu - DN 50 HDPE PEl00 SDR11 - od studne k objektu Čov _
dL.31,74 m,
druhá vetva _ k objektu mech. predčistenia _ DN 25 HDPE PE100, SDRl I di.2,5 m,

So 01.10 Terénne a sadové úpravy
na nespevnených plochách 299,3 -', .,rovna,,ie v rámci obsypov, vyzbieranie skál, iného
stavebného odpadu, rozprestretie humóznej zeminy hr. 100 mm, vysiatie trávy,

So 01.11 NN prípojka
elektrická prípojka NN pre ČoV, prípojová skriňa SP, rozpojovacia istiaca skriňa SR'
elektromerová skriňa RE' prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromotorovej
skrine, prívodný kábel z elektromotorovej skrine do rozpojovacej istiacej skrine na objekte
ČoV,
rozvodová sústava _ 3PEN, 230l400v, AC 50 Hz, TN-C
el. prípojka_ káblom 1.AYKY-J 4x50, dÍ. 130 m, kábel sa uloŽí vkáblovej ryhe 350x800
mm v pieskovom lóžku 2x100 mm' po celej dlŽke chránený výstražnou fóliou,
bod pripojenia - na najbližšom betónovom stípe (PB), na stípe sa osadí poistková skriňa SP
vo ýške min.2,5 m od upraveného terénu,
trasa kábla zrozvádzača RE križuje prístupovú cestu k ČoV, potom pokračuje súbežne
s ňou 80 m' Znovu križuje a pokraěuje k ČoV' pri križovaní potrubí alebo komunikácie sa
potrubie uloží do chráničky,

So 01.12 Stavebná elektroinštalácia ČoV
silnoprúdové rozvody _ svetelný' zásuvkový, TUV, temperovanie vrátane - rozvádzača RS
v objekte ČoV'

So 01.13 PoŽiarno-bezpečnostné riešenie
So 02 Kanalizácia

kombinácia gravitačnej a tlakovej kanalizácie,
celková aizuakana\izačnej siete: 4202,64 m, zÍoho gravitačná časť 3695,83 m -| ZP 66,6I :
3732,44 m; tlaková kanalizácia DN 100' PP, SDR 17 - 440,20 m,
kmeňová stoka,,A.. _ aÍzua 1367 m,
zberaěe: 

',AA.. - aÍzua I27 ,7 5 m; ,,AB.. - dizua 86,03 m; ,,AC.. _ aizua 29,54 m; ,,AC- 1.. _
aÍzua413,25 m; ''AC-l-r. 

_dÍžka385 m;,'AC-l-1-1., _dižka23,73 m; ,,AC.l-I-2,, _aizua
22,03 m; ,,AC-1-I-3,, - dÍzka 100,38 m; ,,AC-1-I-4 - aÍa<a 227,6I m; ,,AC-2,. _ dÍžka
118'84 m; ,,AC-3.. _ dÍtka57,22 m; ,,AD.. _ aizua 196'8 m; ,,AD-l.. - aizua25Í m;,,AE.. -
aizua r33,6r m; ,,AFo' - dizua235,77 m;
materiál: DN 400, PVC hladké plnostenné neštruktúrované, SN 10 _ 59 m

DN 300, PVC hladké plnostenné neštruktúrované, SN 12 _ 1330,28 m
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DN 300, PVC hladké plnostenné neštrukturované' SN 10 - II47,50 m
DN 300, PVC hladké plnostenné neštrukturované, SN 8 _ 1151,35 m
DN 200, PVC hladké plnostenné neštruktúrované, SN 8 7,70 m
zdtužená prípojka DN 250' PVC hladké plnostenné neštrukturované, SN 8 -
68,61 m

4 čerpacie stanice so systémom separácie pevných láto! akumulačný objem každej stanice
v prípade výpadku el. energie je 4 hod. pri prietoku Q24; ěerpacie stanice budú vybavené
spínacími a signalízačnými prvkami pre budúci diaťkoý prenos informácií, modemom
avizualízáciou,
kanaIizaěná sieť - gravitačná kana|izácia - DN 300, DN 400 plnostenné potrubia PVC
hrdlované; vý|ačnákana|izácia - potrubie HDPE PEl00, PN 10 (SDR I7), označené fóliou
a vyhťadávacím vodičom,
trasakanalizačnýchzberaěov v obci je situovanáv % jazdného pruhu cesty III/065023,
odkanalizovanie nehnutefností na druhej strane cesty III. triedy:

pretláčaním PE chráničkou, napojenie na kana|izaěný zberaě cez kanalizačnú
odbočku'
riadeným pretlakom PE potrubím DN 150 - pretlak popod cestu a ukončenie revíznou
šachťou'
dva rddinné domy budú odkana|izované tlakovo cez 2 ks domové čerpacie šachty
(DČS) a výlačné potrubie D 40x3,7 mm, ďÍžka49 m

šachty na potrubí: prefabrikované _ a 1000 - 33 ks (v ceste 1111065023)
plastové - a 1000 - 64 ks (priebeŽné' spojovacie, lomové' pred
CS na sieti)
plastové - a 600 _ 7 ks (na revíziu a kontrolu potrubia)
plastové - a 400 _ I59 ks (na revíziu a kontrolu potrubia)

kanaIizačné prípojky: celkový počet 165 ks, z toho:
4 ks DN 150, PE, SN 12, diZka6o m
58 ks DN 150, PVC, SN 12' aÍzua400 m
7 ks DN 150, PVC, SN 12, aÍzka 100 m + chránička PE D
280x25,4, dlŽka 60 m
59 ks DN 150, PVC, SN 10, aiZha347 m
3 ks DN 150, PVC, SN 10, dizkaz3 m
28 ks DN 150, PVC, SN 8, aÍn<a l51 m
4 ks DN 150' PVC, SN 10, aÍzua 109 m
1 ks D40x3,7 mm, PE, navrtávka, dÍžka 33 m + chránička D 90,
PE dížka 1s m
1 ks D40x3 ,7 mm,PE, do šachty, dizkatí m

ěerpacia stanica: Čst - 28 napojených obyvate]]ov _ Qz+: O,O42lls; Q*u".r,' 
: 0,19 l/s,

Čsz - 370 napojených obyvateťov _ Qz+ : 0,55 1/s; Q.*.t' :2,54 |ls,
Čs: - 280 napojených obyvateťov _ Qz+ : O,42Ils; Q.*.t', : I,92 |ls,
Čs+ _ 20 napojených obyvateťov - Qz+ 

: 0,03 l/s; Q.*.t, : 0,I4lls,

KriŽovanie s vodnými tokmi
Mlynský náhon a Prochotský potok - pretláčaním PE chráničkou s vhodnou ochrannou
vrstvou, DN 500 resp. DN 200
výtlačné potrubie ,,AC-1-1-V.. z ČS3 križuje Prochotský potok - riešené ako nadchod nad
potokom
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KriŽovanie s cestami III/06 5023 ilvs007 5

pretláčaním PE chráničkou s vhodnou ochrannou vrstvou, DN 500 resp. DN 200

C/ Majetko - právne wsporiadanie

Vodná stavba sa bude rca|izovať v katastrálnom zemí Dolná Ždať:ra na uvedenych
pozemkoch. Vlastníkmi pozemkov sri: Urbrár, Pozemkové spoločenstvo Dolná Ždana; Michal
Zthek a Anna Zubeková, Dolná Žaana č. 1; RNDr. Andrej Cabánik, Priehradka 371, Hliník nad
Hronom; Slovenská republika - v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica; Slovenská republika -
v správe Slovensky pozemkovy fond Bratislava; obec Dolná Žda a; JRD Dolná Ždana;
Slovenská republika v správe Lesy SR, š. p. Banská Bystrica. Uvedené skutočnosti
stavebník ďokázaI vypismi z katastta nehnutel'ností okresného riradu Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor. K pozemkom stavebník zdokladoval: zmluvu o budricej kripnej zmluve,
zmluvy o budricej zmluve o zriadení vecného bremena a srihlasné stanovisko SPF Bratislava.

obec Dolná Žďaía, ako príslušny stavebny irad listom č' 18612014 z 14.07 .2014 upustila
od lydania irzemného rozhodnutia o umiestnení stavby azžroveí v srilade s $ 120 stavebného
zékona srihlasila s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebnym riradom na uvedenri
vodnri stavbu.

Dl Všeobecné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie podťa $ 26 ods. 4 vodného zákona je s časne stavebnym povolením
podťa $ 66 a $ 120 ods.2 stavebného zákona.

2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dĚa, keď
nadobudlo právoplatnosť.

3. S realizáciou stavby sa mÓŽe začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Po ukoněení realizácie vodnej stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy

o povolenie na jej uvedenie do preváďzky.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby ,'Aglomerácia Hliník nad Hronom:
Dolná Ždana_kana\ízácia a ČoV..v k. ri. Dolná Žďana.

odÓvodnenie

Stavebník: Stredoslovenská vodarenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, Partizánska
cesta 5, 9]4 00 Banská Bystrica, ICo: 36056006 listom doručenym dŤ'a 3'7.2015 požiadal
okresny ,Úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie o vydanie stavebného
povolenia podťa $ 58 stavebného zákona v srilade s $ 26 vodného zákona na uskutočnenie
vodnej stavby ,,Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždana _ kana|izácia a ČoV.. v k. .

Dolná ZdaŤn' Uěastníkmi stavebného konania sri: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, &. S.

Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica; Ing. oto Tkačov PhD., PRESTA
spol. sr. o., Račianska 151,831 05 Bratislava;IJrbár, Pozemkové spoločenstvo Dolná Ždana;
Michal Zúbek aAnna Zibeková, Dolná ŽdaŤ'a č. 1; RNDr. Andrej Cabánik' Priehradka 371,
Hliník nad Hronom; Slovenská republika _ v správe SvP, š' p. Banská Štiavnica; Slovenská
republika - v správe Slovensky pozemkov'-i fond Bratislava; obec Dolná ŽdaŤn; JRD Dolná
Ždaťta, Slovenská republika 'V správe Lesy SR' š. p. Banská Bystrica; ostatní ričastníci
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konania verejnou vyhláškou. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou

medzi SPF ažiadateťom,nazáklade ktorej by bol SPF vbudúcnosti povinný dotknuté pozemky
previesť nažiadate|a, zéroveížiadnym spÓsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými
pozemkami.

okresný txad Žiar nad Hronom preskúmal predloženú žiadosť a skonštatova|, že nie je

možné v danej veci rozhodnúť. Listom číslo spisu oU-ZH-osZP-20I5l001567.002 002 (číslo
záunarn:lr 0027493l2OI5) z28.8.2OI5 vyzval stavebníka na odstránenie nedostatkov

a rozhodnutím č. s. oU-ZH-oSZP-20I5|007567-003 (číslo zé.znamu: 002749512015)
z28.8.2OI5 konanie podťa $ 29 správneho zákona prerušil. Dňa 23'12.2016 boli nedostatky
podania odstránené'

K vydaniu stavebného povolenia bolo doloŽené:

- 4 xprojekt stavby,

- zoznampozemkov;
_ Zm|uva o budúcej kúpnej zmluve so SVP, š. p. Banská Štiavnica z 18.10.2016;
_ vypisy z listov vlastníctva ě.:959-číastočný, ě. 113; č' 1 - čiastočný, ě. 11, ě. 83' ě.248 _

čiastočný, č,.263-čiastočný, ě.347,ě.465 -čiastočný,č.753,č,916, č.960_ěiastoěný, č.

961 - čiastočný, ě, 96], č,.974 - čiastočný, č.1164 - čiastočný, č' 1525 _ ěiastočný, č. I754

- čiastočný,č. 1760 - čiastočný,
_ Zmluvy o budúcej zmluve o zriaderi vecného bremena č:.: }r4l829lI30ll5, Ml829lI34lI5,

Ml829tr37t15,Mt829l432t15,Mt829lI52l15,Ml829lI38l15,Ml829lI42l15,Ml829lI47l15,
Ml 829 I I 4 5 I I 5, Ml 829 I I 43 I I 5, Ml 829 I I 49 I I 5, Ml 829 I I 48 I I 5, Ml 829 I I 5 3 I | 5 ;

- stanovisko SPF Bratislava ě. sPFZl20|5l047186 z07.05.2015;
- stanovisko LESY SR, š. p.oZŽamovica č. 33130/150l20I5 z I0.9.2015;
_ kópia katastrálnej mapy; prehťadná situácia so zakreslením stavby; kópia katastrálnej mapy

so zakreslením stavby;

- list SIVS a.s. Banská Bystrica č,. 718012015 z 09,09.2015;
_ závázné stanovisko obce Dolná Zďaíaě.18612014 z 14.07.20t4;
_ stanovisko obce Dolná Ždar,a ě' 26412015 zIO.9.2015; súhlas obce Dolná Ždařta č. s,

26512015 210.09.2015;
_ vyjadrenia a stanoviská: Slovak Telekom, a.s. Bratislava z22.II'2016; SPP-Distribúcia, a.s.

Bratislava; Mo SR, ASM DP Stred B. Bystrica č. ASMdpS-I-183412016 z2.11.2016; oR
PZ v Žiari nad Hronom, oDI, odd. výkonu sluŽby č. JRPZ-ZH-ODI-32-102|20I6
z 08.1I,2016; SSE-Distribúcia, a.s. Ži|ina zn, 4600029566 z2|.II.2016; SVP, š. p. oZ
Banská Bystrica zn. CS 342l20I4lCZ 1319212014-230,220,210 z2|.II.2014; MV SR CP B.
Bystrica ev. č. 2-I4I zO9.5.20I4; ASM DP Stred B. Bystrica č. ASMdps-I-542l20I4
z2I.5.2OI4; olJ ZH - oCDaPK č. )U-ZH.OCDPK-20I4l05I90 z03.07.2014; oU ZH _

oSoŽP: ŠsoH č. oU-ZH-oSZP-20l4l05608 z10.0].20L4, SSoo č. oU-ZH-osZP-
20I4lO5238 z30.06.2014' ŠVS ě. oU.ZH-osZP-20I4l05265 z|7.07.2014; oU ZH _ odbor

KR č. SU-ZH-QKR-2OI4I0O42I2 z26.5.2014; list SIVS a.s. B. Bystrica č:. 689412014

z8.IO.2014; list StVPS a.s' B. Bystrica zn.2639-01l14 zII.7.2014; Michlovský s.r.o. UC
B. Bystrica č. 8B-240312016 z24.11.2016; upc' S'r.o. Banská Bystrica z19.|2,2016;
Telefonica 02 Slovakia Bratislava ě. 906512016-102 z28.I0.2016; SPP-Distribúca a.s.

Bratislava ě' I121DU1DPPRZYl20I4 z28.05,2014; Michlovský s.r.o. UC B. Bystrica č. BB-
107612015 z15.6.2015] uPc, s.r.o. Banská Bystrica z22.4.2014 a21.9.2015; Telefonica 02
Slovakia Bratislava č. 2987lI4-I02 z05.05.2014; Slovak Telekom a.S' Bratislava
z 16.5.2014 aě. 6611520162 z 16.9'2015;

_ povolenie na vypúšťanie odpadových vód z verejnej kanalizácie č. oU-ZH-osZP-
201 5 I 0083 45-006 z 8.9 .201 5 :
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- závázné stanovisko KPU B' Bystrica ě. KPUBB-20I4|I0865-2135I10/RUS z03.06.2014;
list KPU B. Bystrica č. KPUBB-2014110865-3149617|RUS z 3I.07.2014; rozhodnutie KPU
B. Bystrica č. KPUBB -20 1, 4 l I 0865 -4 l 5 625 4 1RUS z 02.09 .20 1' 4 ;

_ vyjadrenie BBSK, odd. Úp aŽp ě.]'I7612OI4I}DDUPZP-002 2I745l20I4 z23.6.2014;
_ vyjadrenie BBRSC, a.s. To závodZíat naď Hronom ě. BBRSC/00062|20I4 z03.03.2014;
- stanovisko PRESTA s.r.o. Bratislava k vyjadreniu STVPS z II.7.2014:
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie' a.s. Bratislava č. 02387l2l2014,

doklad o doručení oznémeniaverejnou vyhláškou'
rozhodnuti e ě. oU -ZH-PLO l 20 17 l 00 4 69 4 -00 6 z I 7 .0 5 .20 I7 .

Dňa 28.08'2015 bol uhradený správny poplatok vo ýške 800,00 € bankovým prevodom.

okresný írad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie' príslušný
orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný ittad, vzhÍadom na veťký počet účastníkov
konania v súlade s $ 61 stavebného zákona a $ 73 ods. 4 vodného zákona listom č)' OU.ZH-
osZP-20I71000394-020 (číslo záznamu: 0000601/2017) z05.0I.2017 oznétmilr začatie
stavebného konania o povolení orgiínu štátnej vodnej správy na rea|izáciu uvedenej vodnej
stavby verejnou'Vyhláškou a dátum ústneho pojednávania. Ustne pojednávanie sa uskutočnilo
I5.O2.2OI7. Ná ,ústnom pojednávaní bolo tunajšiemu uradu dokladované oznámenie
o zverejneni oznámenia o zaěati konania v uvedenej veci. Ústneho pojednávania sa zúčastnil
zástupca stavebníka, zástupcovia StVPS, a's. Banská Bystrica, zástupca Hydroeco B. Bystrica,
Presta s.r.o.' BBRSC, a.s. Banská Bystrica' obce Dolná Žaana. Na pojednávaní boli prerokované
podmienky realizácie abudúcej prevádzky vodnej stavby. Zpojednávania vyplynulo, že
k lydaniu stavebného povolenia je potrebné doložiť stanovisko okresného uradu Žiar nad
Hronom, pozemkového alesného odboru kobmedzujtrcej poznánrtke kparcele C-KN č. 828/I
uvedenej na LV č. 1525, zriadenej podťa $ 1 1 zákona č. 330lI99I Zb.. Dňa 02.03.2017 bolo na
tunajší urad doručené stanovisko okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového alesného
odboru list č. s. oU-ZH-PL)-20171003274 z28,02.2017, vktorom sauvádza, Že okresný úrad
začne v uvedenej veci správne konanie.

okresný irad Žiar nad Hronom skonštatoval, že nie je možné v danej veci rozhodnúť,
listom ěíslo spisu OU-ZH-OSZP-20I7-028|000394, číslo záznamu:000725812011 z03.03.2017
vyzval stavebníka, aby v určenej lehote doložil rozhodnutie okresného úradu Žiar nad Hronom,
pozemkového a lesného odboru vo veci zrušenia obmedzenia k parcele CKN 828/1 v k. ú. Dolná
Žďaňa vrámci projektu pozemkových úprav vpredmetnom katastrálnom uzemí arozhodnutím
číslo spisu OU-ZH.OSZP-20I7-030|000394, číslo záznamu.. 000726012017 z03.03'2017
konanie prerušil. Stavebník bol zároveň upozornený, že v prípade nedoloženia dokladov
v určenej lehote, orgán štátnej vodnej správy vodoprávne konanie v súlade s $ 30 ods. 1 písm. d)

zékonaě. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisova ust. $ 73

ods. 13 vodného zékonazastaví.Dňa 12.07.2017 bolo na tunajší úrad doručené rozhodnutie
okresného úradu Žiat nadHronom, pozemkový a lesný odbor č. oU-ZH-PLol20I]l004694-006
z17,05,2017, ktoým bola zrušená obmedzu1irca poznámka ,,zákaz scudzenia azaťaženia
pozemkov urěených projektom pozemkových úprav na spoločné zariadenia aopatreníď,
k parcele C.KN ě. 828lI s ýmerou 3835 m', druh pozemku ostatná plocha, vedenú na liste
vlastníctva ě. 1525 v k. ú. Dolná Žďařn. Doložením uvedeného rozhodnutia boli nedostatky
podania odstránené.

orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom
konaní preskúmal predloŽenú Žiadosť o požadované povolenie z hl]adísk uvedených v
ustanoveniach s 62 stavebného zákona a zistilr, Že uskutočnením (ani užívaním) stavby
nebudú ohrozené záujmy spolóčnosti alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a
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oprávnené záujmy účastníkov konania. V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky

účastníkov stavebného konania. Vzhl]adom na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak,

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podťa $ 53 zak. č). 7111967 Zb.

o správnom konaní v zneníneskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa

jehb doručenia na okresný urad, Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie. Toto

iozhodnutiesavzmysle$73ods.8vodnéhozákonavsúlades$69ods.2stavebnéhozékona
doručuje formou .v....j''ď vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli obce Dolná Ždaňa ana
webovój stránke obce Dolna Ždana počas 15-tich dní. Toto zverejnenie oznámí obec Dolná

Ždana óbčuno- obvyklým spósobom. Posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej

tabuli mesta je dňom doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov mÓŽe toto

rozhodnutie preskúmať súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

Doručí sa: podťa rozdel]ormíka

Rozhodnutie VyVeSené dřa Zvesené dřa

odtlačok pečiatky, podpis

Rozde1'ovník

Doručí sa:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť' &.S.Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00

Banská Bystrica
2. obec DolnáŽďa a,966 OI Dolná Žďana46 + verejná vyhláška
3. SVP, š. p., Radničné námestie" 8,969 55 Banská Stiavnica
4. Projektant - Ing. oto Tkačov PhD., PRESTA spol. s r. o', Račianska 151, 831 05 Bratislava
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Na vedomie:

5. SVP, š. p.9Z Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6, RUVZ v Ziari nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila aMetoda 35]123,965 01 Žiar nad

Hronom
7. Itajský pamiatkový trad Banská Bystrica, Lazovnául. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Ministerstvo vnútra SR, CP Banská Bystrica, Ul. 9. mája I,974 86 Banská Bystrica
9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 31 Banská

Bystrica
10. okresné riaditeťstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, oDI' oddelenie výkonu sluŽby,

M. Chrásteka123,965 01 Žíar nadHronom
11. okresné riaditeťstvoHaZZv Žiarínad Hronom' Ul. SNP' 965 01 Žiar naďHronom
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, Partizánska

cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
13. SSE - Distribúcia, a.s., Ulica republiky č. 5' 010 4l Žilína
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava
15. SPP - Distribúcia. a.s' Mlvnské nivv 44lb.825 II Bratislava
16. oU Žiar naQFlronom, odbor CD a ÉK, ut. sxp |2O,965 O| Žiarnad Hronom
17. oU Žíat naď flronom' odbor krízového riadenia' Námestie Matice slovenskej 8, 965 0I Žiar

nad Hronom
18. oU Žiar nad,Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 0I Žiar

nad Hronom
19. oU Žiar naďHronom, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodarstva, Námestie

Matice slovenskej 8, 965 0I Žiar nad Hronom
20. Banskobystrický samosprármy kraj, Námestie SNP 23,974 01 Banská Bystrica
21. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta94,974 96 Banská Bystrica
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