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Vec
Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUPB-OSZP-2021/000755-022 zo dňa 15. 11. 2021 verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktorým bolo vydané stavebné
povolenie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová
kanalizácia“, ktoré sú súčasťou stavby „k. ú. Považská Bystrica – Bytový dom „ FIM „ inžinierske siete“ a súčasne
povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných
vôd pre stavebníka FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, IČO 44278624.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská
Bystrica, na úradnej tabuli tunajšieho úradu a Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
vyvesené dňa: ...............................................
zvesené dňa: ...............................................
pečiatka, podpis: ...............................................

prílohy:
1. rozhodnutie OU-PB-OSZP-2021/000755-022
2. situácia stavby

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/000755-022

15. 11. 2021

Rozhodnutie
Stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd.
Popis konania / Účastníci konania
FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, IČO 44278624 požiadal o vydanie stavebného povolenia na
stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“, ktoré
sú súčasťou stavby „k. ú. Považská Bystrica – Bytový dom „ FIM „ inžinierske siete“ a o vydanie povolenia na
osobitné užívanie vôd.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len
„vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka,
predloženého projektu stavby, dokladov a výsledku stavebného konania a konania o povolení osobitného užívania
vôd vydáva
stavebníkovi
FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, IČO 44278624
na stavebné objekty majúce charakter líniových vodných stavieb
- Vodovod,
- Splašková kanalizácia,
- Dažďová kanalizácia,
ktoré sú súčasťou stavby „k. ú. Považská Bystrica – Bytový dom „ FIM „ inžinierske siete“,
na ktoré sa vydanie samostatného územného rozhodnutia nevyžaduje v zmysle záväzného stanoviska Mesta
Považská Bystrica č. Odd.ÚP/6633/2020/60670 zo dňa 12. 11. 2020
I.) povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do
podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
Podmienky povolenia:
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1. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd sa vzťahuje na vypúšťanie
dažďových vôd a vôd z topenia snehu zo spevnených plôch stavby „Bytový dom FIM“ prostredníctvom objektu
„Dažďová kanalizácia“, ktorého popis je uvedený v časti II.) tohto rozhodnutia. Vypúšťanie do povrchových vôd
bude do vodného toku Mošteník prostredníctvom existujúceho vyústneho objektu na ľavom brehu, ktorý sa nachádza
na pozemku parc. KNC č. 4234/7 k. ú. Považská Bystrica, riečny km 2,88. Vypúšťanie do podzemných vôd bude
vsakovacím objektom, ktorý bude zriadený na pozemku parc. KNC č. 4244/2 k. ú. Považská Bystrica.
2. Množstvo vypúšťaných vôd sa nestanovuje. Odvodňovaná plocha do povrchových vôd predstavuje 2624 m2, do
podzemných vôd 2158 m2.
3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd sa neurčujú.
4. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bude diskontinuálne, počas trvania dažďov (topenia snehu) a krátkodobo
po ich ukončení.
5. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká zánikom vodnej stavby, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného
roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd
zaniká uplynutím tejto lehoty.
II.) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.
a) Vodovod
- vodovodné potrubie HDPE PE 100 PN 10 SRD 17 D 110/6,6 mm
- Vetva „A“ HDPE D110 dĺžky 142 m
- Vetva „A-1“ HDPE D110 dĺžky 128 m
- Vetva „1“ HDPE D110 dĺžky 412 m
- Vetva „1-2“ HDPE D110 dĺžky 102 m
- Vetva „1-3“ HDPE D110 dĺžky 47 m
- Vetva „1-4“ HDPE D110 dĺžky 60 m
- Vetva „1-5“ HDPE D110 dĺžky 64 m
- Vetva „1-6“ HDPE D110 dĺžky 85 m
- Vetva „1-7“ HDPE D110 dĺžky 72 m
objekty na trase vodovodu
- armatúrna šachta
- oceľová chránička popod štátnu cestu OC D219 dĺžky 14m
- nadchod nad potokom dĺžky 14 m
- automatická dotláčacia stanica
o murovaný objekt 4,20 x 4,20 m, výška 3,05 m
o technologické vybavenie ADS
- 14 ks podzemných hydrantov DN 80/1250 mm s poklopom
- ostatné príslušné armatúry
b) Splašková kanalizácia
- Stoka „A“ PVC 300 dĺžky 121,5 m
- Výtlak ČS1 HDPE D110 dĺžky 168 m
- Výtlak ČS2 HDPE D110 dĺžky 137,5 m
- Stoka „A 1“ PVC 300 dĺžky 62 m
- Stoka „A 2“ PVC 250 dĺžky 166 m
- Stoka „A 2-1“ PVC 250 dĺžky 51,5 m
- Stoka „A 2-2“ PVC 250 dĺžky 47,5 m
- Stoka „A 3“ PVC 300 dĺžky 155 m
- Stoka „A 4“ PVC 300 dĺžky 235 m
objekty na trase splaškovej kanalizácie
- oceľová chránička popod štátnu cestu OC D219 dĺžky 14m
- nadchod nad potokom dĺžky 14 m
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- 42 ks kanalizačných šácht vstupných DN 1000
- 3 ks kanalizačných šácht vstupných atypických
- 1ks kanalizačnej šachty ukľudňovacej
- 1ks kanalizačná šachta vstupná sútoková
- ČS1 typ Strate AWALIFT 1/2, Qč=6,85 m3/h, H=4,4m
o monolitický železobetónový podzemný objekt
o technologické vybavenie ČS
- ČS2 typ Strate AWALIFT 74/2 U Qč=0,86 m3/h, H=16,4m
o monolitický železobetónový podzemný objekt
o technologické vybavenie ČS
ab) Napojenie ČS1, ČS2 a ATS
- káble AYKY-J 4x16mm2
- rozvádzače RH pre ČS1, ČS2 a ATS
c) Dažďová kanalizácia
so zaústením do vsakovacieho objektu
- Stoka „C“ PVC-U DN300 dĺžky 283 m, DN200 dĺžky 149,5 m
- vsakovací objekt Wavin Q-bic
- odlučovač ropných látok LO Alfa 25 1ssB (NEL do 0,1 mg/l)
so zaústením do vodného toku
- Stoka „D“ PVC-U DN300 dĺžky 322 m, DN 200 dĺžky 52,5 m
- Stoka „D1“ PVC-U DN300 dĺžky 160,5 m, DN 200 dĺžky 49 m
- Stoka „D1-1“ PVC-U DN300 dĺžky 61 m, DN 200 dĺžky 57,5 m
- retenčná nádrž s reguláciou odtoku Wavin Q-bic
- odlučovač ropných látok LO Alfa 30 1sB (Q do 0,5 mg/l)
objekty na trase dažďovej kanalizácie
- 27 ks kanalizačných šácht DN 1000
- 3ks kanalizačných šácht spádiskových atypických betónových
- prípojky od uličných vpustov 25 ks
- prípojky od líniových vpustov 6 ks
Účelom stavebných objektov je rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie pitnou a požiarnou vodou,
rozšírenie verejnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd, vybudovanie dažďovej kanalizácie pre
odvádzanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd, zásobovanie elektrickou energiou pre
automatickú dotláčaciu stanicu a pre prečerpávacie stanice odpadových vôd.
Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. KNC 3870/9, 6040/25, 4134/6, 4134/7, 6099/39, 4234/7, 4231/2,
4244/2, 4244/74, 4244/73, 4244/5, 4244/52, 4244/53, 4244/3, 4244/57, 4244/55, 4244/54, 4244/58, 6040/26, 4134/3,
6105/17, 4231/1, 4234/1, 4234/11, 6044/1, 4231/3, KNE č. 3866/2, 3867/1, 3868/1, 6099/15, 6105/43, 6100/1, 4232,
6044, 4230 k. ú. Považská Bystrica. Druh pozemkov - zastavaná plocha a nádvorie, trvalý trávny porast, ostatná
plocha, vodná plocha.
Pozemky parc. KNC č. 4231/2, 4244/2, 4244/74, 4244/73, 4244/5, 4244/52, 4244/53, 4244/3, 4244/57, 4244/55,
4244/54, 4244/58 a KNE č. 4232, 4230 sú podľa listu vlastníctva č. 9003 vo vlastníctve stavebníka.
Pozemok parc. KNC č. 3870/9 podľa listu vlastníctva č. 5023 a pozemky KNE č. 6100/1, 6044 podľa listu vlastníctva
č. 6636 sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava. Stavebník predložil súhlasné
stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS51428/2019/402-015 SPFZ073671/2020 zo dňa 16. 7. 2020 a
č. SPFS79179/2020/402-007 SPFZ121183/2020 zo dňa 21. 10. 2020.
Pozemok parc. KNC č. 6040/25 podľa listu vlastníctva č. 3262 a pozemok parc. KNE č. 3868/1 podľa listu vlastníctva
č. 7652 je vo vlastníctve Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava. Stavebník predložil súhlasné stanovisko
Slovenskej správy ciest č. SSC/6930/2020/6470/34870 zo dňa 9. 11. 2020 a č. SSC/2198/2021/6470/8622 zo dňa
24. 3. 2021.
Pozemok parc. KNC č. 4134/6 podľa listu vlastníctva č. 4376 a pozemky parc. KNE č. 3866/2, 3867/1 podľa listu
vlastníctva č. 6111 sú vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Stavebník predložil Dohodu o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena č. 410/2019.
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Pozemky parc. KNC č. 4134/7, 6099/39, 4234/7 sú podľa listu vlastníctva č. 9047 vo vlastníctve Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava. Stavebník predložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve
o zradení vecného bremena č. 30203/NZaZoBZoVB-21/2021/Považská Bystrica/4252 uzatvorenú s Národnou
diaľničnou spoločnosťou, a.s.
Pozemky parc. KNE č. 6099/15, 6105/43 sú podľa listu vlastníctva č. 7232 vo vlastníctve Slovenského
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica. Stavebník predložil súhlasné
stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, č. CS SVP OZ PN 2136/2021/02 CZ
7201/210/2021 zo dňa 4. 3. 2021.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným
inžinierom – Anna Koreníková, reg. č. 3714*TA*4-24, Ing. Tomáš Gardoň, reg. č. 6123*14, Ing. Branislav Patáčik,
reg. č. 6881*13. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi druhé mestu Považská
Bystrica, tretie bude uložené vo vodohospodárskej evidencii.
2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia, a toto sa
udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Podrobný popis stavby je uvedený v overenej projektovej dokumentácii.
Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stavba
nebude začatá.
3. Stavba bude uskutočnená do 31. 12. 2023.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania
tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídlo) dodávateľa stavby. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie
stavby.
5. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie
stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Podľa §
46d ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný
oprávneným osobám.
6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba
v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii
stavby.
7. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku.
Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ustanovení
Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.
8. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri
prácach k ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste
jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku podľa § 43i stavebného zákona.
10. S odpadom vzniknutým počas výstavby zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 48 – 53 stavebného zákona upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia
celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov
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a) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 2136/2021/02 CZ 7201/210/2021
zo dňa 4. 3. 2021:
- K začiatku prác na križovaní toku a kontrole stavu existujúceho výustného objektu nutne prizvať úsekového
technika (Ing. Bušovský, tel. 0903 849 669), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Narušený terén v pobrežnom pásme
toku zarovnať a zhutniť. Využitie pozemku vo vlastníctve SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore
správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) ku kolaudácii stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného
vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé
technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán,
znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely,
ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku
SVP, š.p. Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie a odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Púchov
projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. Vypúšťaním vôd z povrchového odtoku
nesmie byť ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd. Odlučovače ropných látok prevádzkovať v zmysle
prevádzkového poriadku. Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné
náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú
bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou
udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona). Z uvedeného vyplýva
vlastníkovi stavby povinnosť čistenia koryta v profile jeho zriadenia. Ako správca vodného toku si vyhradzujeme
právo v prípade nevyhnutnosti vykonania údržby koryta toku v profile navrhovanej stavby, do 30 dní od našej výzvy,
od vás požadovať vyčistenie koryta a odvoz materiálu z čistenia (nánosy, naplaveniny...) na Vaše vlastné náklady.
b) Národná diaľničná spoločnosť, a. s., list č. 7449/29320/30203/2021 zo dňa 10. 5. 2021, okrem iného:
- Stavebník bude plne rešpektovať všetky oprávnené požiadavky správcu miestnej komunikácie a to mesto Považská
Bystrica.
- Stavebník bude plne rešpektovať oprávnené požiadavky správcu cesty I. triedy Slovenskej správy ciest IVSC Žilina
(stanovisko čisto SSC/2198/2021/6470/8622 a stanovisko číslo SSC/6930/2020/6470/34870).
- Nakoľko vlastnícke právo NDS k dotknutým pozemkom bude obmedzené už v čase realizácie stavby inžinierskych sietí, je potrebné uzatvoriť medzi NDS a stavebníkom-spoločnosťou FIM PLUS, s.r.o. so sídlom: J.
Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov (ďalej len „stavebník“) Nájomnú zmluvu a Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pozemkov dotknutých výstavbou s nasledovnými obsahovými náležitosťami:
NDS odplatne prenajme, resp. prenechá dotknuté parcely do užívania stavebníkovi za účelom realizácie výstavby
stavby. Odplata za prenájom dotknutých pozemkov bude stanovená na základe znaleckého posudku, pričom náklady
na zhotovenie podkladov bude znášať výlučne stavebník. Za účelom určenia výšky nájmu, stavebník predloží
NDS neoverený geometrický plán, právoplatné územné rozhodnutie a znalecký posudok. Spolu s jedným právnym
úkonom uzavrie nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene.
Následne na základe výzvy stavebníka, po vybudovaní predmetnej stavby uzavrie NDS zmluvu o zriadení vecných
bremien na dotknutých pozemkoch, ešte pred vydaním Rozhodnutia o povolení na užívanie stavby. Odplata
za zriadenie vecných bremien bude jednorazová, určená na základe znaleckého posudku, pričom náklady jeho
vyhotovenie bude znášať výlučne stavebník. Podkladom pre určenie rozsahu vecných bremien bude úradne overený
porealizačný geometrický plán, ktorý bude vyhotovený na náklady stavebníka.
Všeobecná hodnota pozemkov pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v prospech NDS bola stanovená v
minimálnej výške 30,68€/m2. Hodnota vecných bremien v ZP bude vyčíslená podľa všeobecnej hodnoty pozemkov
uvedenej v tomto odseku.
- Stavba bude realizovaná v zmysle predloženého projektu stavby ,,Bytový dom FIM - inžinierske siete“, ktorej
investorom je stavebník, zodpovedný projektant je Anna Koreníková - autorizovaný stavebný inžinier. V prípade
zmeny alebo doplnenia stavby zasahujúcej do našich právom chránených záujmov, požadujeme predloženie
projektovej dokumentácie na vyjadrenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
- V prípade potreby obmedzenia premávky na ceste I. triedy I/61 v správe Slovenskej správy ciest a miestnej
komunikácii v správe mesta Považská Bystrica, je potrebné požiadať o určenie dopravného značenia a povolenie
čiastočnej uzávierky uvedených ciest príslušných správcov ciest.
- Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu majetku NDS, ak vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť
ste povinný bezodkladne oznámiť NDS a zároveň vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady.
- Počas realizácie stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- Po ukončení prác stavebník zabezpečí, aby akékoľvek terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného
stavu.
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- Toto stanovisko sa vydáva pre stavebné a územné konanie na stavbu „Bytový dom FIM - uloženie inžinierskych
sieti“ na inžinierske siete konkrétne vodovod, dažďovú a splaškovú kanalizáciu. Pre zriadenie prístupu predmetnej
stavby k pozemkom reg. C KN parc. č. 6044/2 a 6044/3 Vás žiadame o podanie novej žiadosti. Bez stanoviska k
zriadeniu prístupu predmetnej stavby nie je možné vydať stavebné povolenie.
c) Národná diaľničná spoločnosť, a. s., list č. 7449/36522/30203/2021 zo dňa 8. 6. 2021 (Stanovisko k zriadeniu
prístupu predmetnej stavby k pozemku NDS pre potreby vydania územného a stavebného povolenia):
- Stavebník bude plne rešpektovať všetky oprávnené požiadavky správcu miestnej komunikácie a to mesto Považská
Bystrica.
- Nakoľko vlastnícke právo NDS k dotknutým pozemkom bude obmedzené už v čase realizácie stavby je potrebné
uzatvoriť medzi NDS a stavebníkom-spoločnosťou FIM PLUS, s.r.o. so sídlom: J. Krála 1112/53, 020 01 Púchov
(ďalej len ,,stavebník“) Nájomnú zmluvu na pozemok dotknutý výstavbou:
NDS odplatne prenajme, resp. prenechá dotknuté parcelu do užívania stavebníkovi za účelom realizácie výstavby
stavby. Odplata za prenájom dotknutého pozemku bude stanovená na základe znaleckého posudku, pričom náklady
na zhotovenie podkladov bude znášať výlučne stavebník. Za účelom určenia výšky nájmu, stavebník predloží NDS
neoverený geometrický plán, právoplatné územné rozhodnutie a znalecký posudok.
Stavba bude realizovaná v zmysle predloženého projektu stavby ,,Obytný súbor FIM“, ktorej investorom je
stavebník, zodpovedný projektant je Ing. Martin Sandanus-autorizovaný stavebný inžinier. V prípade zmeny
alebo doplnenia stavby zasahujúcej do našich právom chránených záujmov, požadujeme predloženie projektovej
dokumentácie na vyjadrenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
- V prípade potreby obmedzenia premávky na miestnej komunikácií v správe mesta Považská Bystrica, je potrebné
požiadať o určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty príslušného správcu cesty.
- Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu majetku NDS, ak vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť
ste povinný bezodkladne oznámiť NDS a zároveň vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady.
- Počas realizácie stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- Po ukončení prác stavebník zabezpečí, aby akékoľvek terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného
stavu.
d) Slovenský pozemkový fond, list č. SPFS51428/2019/402-015 SPFZ073671/2020 zo dňa 16. 7. 2020:
- na dotknuté pozemky bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude
zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného
bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas súčasného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívaný na doterajší účel.
V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- 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 SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
e) Slovenský pozemkový fond, list č. SPFS79179/2020/402-007 SPFZ121183/2020 zo dňa 21. 10. 2020:
- na dotknutý pozemok bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude
zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného
bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas súčasného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívaný na doterajší účel.
V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- 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 SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
f) Považská vodárenská spoločnosť, a. s. list č. 1967/21/2021-CA zo dňa 15. 3. 2021:
1. V navrhovanej lokalite FIM sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.
(ďalej len PVS a.s.).
2. Upozorňujme, že popri objektu býv. salaš Bystričan je situovaný verejný vodovod LT DN 100 v správe PVS a.s.
(nie D160 ako je uvedené v predloženej PD). Taktiež verejná kanalizácia v správe PVS a.s., ktorá je vedená pod
areálom Automaxu je dimenzie DN 600 (nie DN 500).
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3. Podľa vyjadrenia žiadateľa navrhovaný vodovod, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu bude spravovať
firma: Púchov servis s.r.o., Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov.
4. Nakoľko navrhovaný vodovod D110 a splaškovú kanalizáciu DN 300 nebude prevádzkovať PVS a.s. navrhovaný
vodovod a splašková kanalizácia bude z pohľadu PVS, a.s. iba vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.
5. V zmysle § 52 odst. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení je predmetná stavba vodovodu a
splaškovej kanalizácie charakterizovaná ako vodná stavba. V zmysle § 26 citovaného zákona je pre je pre realizáciu
stavby vodovodu, splaškovej kanalizácie potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. To znamená, že
na predmetné stavby vodovodu, splaškovej kanalizácie bude vydané samostatné stavebné povolenie ako na vodnú
stavbu.
6. Investor je povinný pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom
území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133,
017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850734. 7. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom
usporiadaní IS aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.
8. Navrhovaný vodovod D110 dĺžky 1112,0 m je možné pripojiť na verejný vodovod LT DN100 v správe PVS a.s.
Pripojenie navrhovaného vodovodu D110 na verejný vodovod DN 100 v správe PVS a.s. žiadame riešiť v zmysle
Pravidiel o budovaní vodovodných prípojok a podľa pokynov, ktoré žiadateľ obdrží spolu s tlačivom žiadosti o
zriadenie vodovodnej prípojky u majstra vodovodov Ing. Muráňa č. t. 0907817536, ktorý urči ďalšie podmienky
pripojenia.
9. VŠ vnút. rozmerov 2500x1400x1800 musí byť vzdialená max 10 m od potrubia verejného vodovodu. Vo VŠ bude
osadený združený fakturačný vodomer MEITWIN DN 50 Q3=25 m3/hod. Dodávku a montáž združeného vodomeru
zabezpečí PVS a.s. Za dodávku a montáž združeného vodomeru bude fakturovaná odberateľovi dodávka pitnej vody
v zmysle schváleného Cenníka výkonov a služieb PVS a.s. pre odberateľov, ktorých odber sa vyznačuje vysokým
kolísaním odberov mimo meracieho rozsahu bežných meradiel.
10. Vo VŠ za fakturačným vodomerom žiadame osadiť medziprírubovú spätnú klapku. Osadenie fakturačného
vodomeru vo VŠ podmieňujeme overeným písomným súhlasom vlastníka pozemku, na ktorom bude VŠ umiestnená.
11. Podmienkou osadenia fakturačného vodomeru bude zabezpečenie vodotesnosti VŠ zo strany investora.
12. Upozorňujeme, že v zmysle § 24 odst. 2 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do navrhovaného vodovodu v
mieste odbočenia na pozemku pri objekte býv. Salaša Bystričan.
13. Zdôrazňujeme, že potrubie navrhovaného vodovodu D110 nie je a ani nebude vo vlastníctve PVS a.s. V zmysle §
4 zák. č. 442/2002 Z.z. celá dĺžka vodovodu od miesta pripojenia na verejný vodovod v správe PVS a.s. k navrhovanej
lokalite FIM je vo vlastníctve investora, ktorý je povinný zabezpečovať opravy a údržbu navrhovaného vodovodu
na vlastné náklady v zmysle citovaného zákona.
14. Navrhovanú splaškovú kanalizáciu DN 300 je možné zaústiť do verejnej kanalizácie DN 600 v správe PVS a.s.
Zaústenie žiadame riešiť sútokovou šachtou.
15. Zaústenie navrhovanej splaškovej kanalizácie DN 300 do verejnej kanalizácie DN 600 v správe PVS a.s. žiadame
riešiť v zmysle Pravidiel o zriaďovaní a pripojení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu, ktoré žiadateľ
obdrží spolu s tlačivom žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky u majstra kanalizácie p. Majtána č.t. 0905939668,
ktorý určí ďalšie podmienky pripojenia.
16. Upozorňujeme, že v zmysle § 24 odst. 4 zák. č. 442/2002 Z. z. odvádzanie OV verejnou kanalizáciou je splnené
vtokom OV vypúšťaných zo zariadenia producentov do verejnej kanalizácie t.j. v mieste zaústenia navrhovanej
splaškovej kanalizácie DN 300 do verejnej kanalizácie DN 600 v správe PVS a. s. pod areálom fy Automax.
17. Zdôrazňujeme, že potrubie navrhovanej splaškovej kanalizácie DN 300 nie je a ani nebude vo vlastníctve PVS
a.s. V zmysle § 4 zák. č. 442/2002 Z. z. celá dĺžka splaškovej kanalizácie od miesta pripojenia na verejnú kanalizáciu
v správe PVS a.s. k navrhovanej lokalite FIM je vo vlastníctve investora, ktorý je povinný zabezpečovať opravy a
údržbu navrhovanej splaškovej kanalizácie na vlastné náklady v zmysle citovaného zákona.
18. Nad výtlačným kanalizačným potrubím D 110 doporučujeme riešiť viditeľné farebné označenie tohto potrubia,
aby bolo jednoznačne určené, že sa jedná o výtlačné kanalizačné potrubie D110. Nakoľko výtlačné kanal. potrubie
D110 je situované v súbehu s navrhovaným vodovodom D 110 doporučujeme viditeľne označiť aj vodovodné
potrubie.
19. Upozorňujeme, že do verejnej kanalizácie v správe PVS as je možné odvádzať iba splaškové OV. Odpadové
vody z povrchového odtoku (dažďové) žiadame odvádzať mimo potrubia verejnej kanalizácie v správe PVS a.s.
20. Pred pripojením navrhovaného vodovodu na verejný vodovod v správe PVS a.s. a navrhovanej splaškovej
kanalizácie na verejnú kanalizáciu v správe PVS a.s. investor uzavrie zmluvu s PVS a.s. na odber pitnej vody a
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odvádzanie splaškových OV. Množstvo splaškových OV bude stanovené na základe množstva odobranej vody z
verejného vodovodu tj. vodné-stočné.
21. Upozorňujeme, že toto vyjadrenie slúži len pre potreby vybudovania inžinierskych sieti - vodovod, splašková
kanalizácia, dažďová kanalizácia pre lokalitu FIM. To znamená, že nemá charakter vyjadrenia pre účely vydania
územného a stavebného povolenia na akékoľvek stavby na hore uvedených pozemkoch.
22. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v stavebnom povolení.
g) Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, list č. SSC/2198/2021/6470/8622 zo dňa 24.3.2021:
1. K predmetnej stavbe sme sa vyjadrovali stanoviskom pod č. SSC/1063/2019/6470/26324 zo dňa 18.7.2019, ktoré
žiadame rešpektovať aj pri realizácii predmetnej stavby.
2. Žiadame v plnej miere rešpektovať naše stanovisko pod č. SSC/6930/2020/6470/34870 vydané dňa 9.11.2020,
vrátane jeho pripomienok, ktoré ostávajú v platnosti aj pre stavbu vodovodnej prípojky pre Obytný súbor FIM v k.
ú Považská Bystrica, ktorá je v súbehu s kanalizačnou prípojkou (t. j. zriadenie vecného bremena, práce vykonávať
mimo výkonu zimnej údržby a pod.).
3. Správca požaduje križovanie trasy vodovodnej prípojky so štátnou cestou 1/61 realizovať formou pretláčania
riadeným pretlakom. Pretláčanie požadujeme realizovať s uložením potrubia do oceľovej chráničky v min. hĺbke 1,2
m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky t.j. bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. Dĺžka chráničky
musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. Zároveň vodovodná prípojka
ako aj kanalizačná prípojka (vrátane ZB bloku, šácht) bude uložená min. 5 m od pôdorysného priemetu mostného
objektu č. MO 61-090 (M2167). Štartovacia aj cieľová jama bude umiestnená mimo cestné teleso štátnej cesty 1/61 a
jeho objekty. Po realizácii prác montážne jamy požadujeme dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného
stavu.
4. Pri križovaní a súbehu podzemných vedení budú dodržané min. vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
5. O vyjadrenie a povolenie je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán a príslušný odbor dopravnej polície.
6. Správca cesty si vyhradzuje právo toto stanovisko doplniť resp. zmeniť a v prípade nerešpektovania našich
pripomienok ukončiť práce v telese štátnej cesty I/61.
7. Prípadné zmeny v PD žiadame predložiť našej organizácií na posúdenie.
h) Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, list č. SSC/6930/2020/6470/34870 zo dňa 9. 11. 2020:
1. K predmetnej stavbe sme sa vyjadrovali stanoviskom pod 6 SSC/1063/2019/6470/26324 zo
dňa 18.7.2019, ktoré žiadame rešpektovať aj pri realizácii predmetnej stavby.
2. Správca požaduje križovanie trasy kanalizačnej prípojky so štátnou cestou I/61 realizovať formou pretláčania
riadeným pretlakom. Pretláčanie požadujeme realizovať s uložením potrubia do oceľovej chráničky v min. hĺbke
1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky t.j. bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky, dĺžka chráničky
musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. Zároveň kanalizačná prípojka
(vrátane ZB bloku, šácht) bude uložená min. 5 m od pôdorysného priemetu mostného objektu č. MO 61-090
(M2167). Štartovacia aj cieľová jama bude umiestnená mimo cestné teleso štátnej cesty I/61 a jeho objekty. Po
realizácii prác montážne, jamy požadujeme dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného stavu.
3. Prácami nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa a jeho objektov (zabezpečiť stabilitu výkopu, stabilitu
montážnych jám) a ani k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty I/61 a jej príslušenstva. Investor stavby
je zodpovedný za akékoľvek prípadné škody spôsobené realizáciou prác v blízkosti a na cestnom telese I/61. Opravu
prípadného poškodenia zabezpečí investor stavby na vlastné náklady.
4. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k zásahu do spevnenej časti vozovky, k poškodeniu príslušenstva štátnej cesty
I/61 (dopravné značky, mosty, priepusty a pod.). Práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu vozovky,
poškodeniu a olámaniu krajnice vozovky. V prípade poškodenia vozovky a jej krajnice požadujeme opravu krytu
vozovky v jej polovičnej šírke.
5. Prácami nesmie dôjsť k znečisteniu priľahlého úseku cesty ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky.
Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť ani dočasne uskladňovaný na cestnom pozemku. V prípade
znečistenia vozovky je potrebné okamžite zabezpečiť jej očistenie.
6. Práce realizovať výhradne z voľného terénu, pričom realizáciou nesmie dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky
na štátnej ceste I/61. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť cestnej premávky v úseku stavby. Investor stavby je
zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese I/61, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby.
Nápravu je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade poklesu v mieste zásahu do telesa
cesty alebo iného poškodenia cestného telesa a jeho objektov a príslušenstva stavebník bezodkladne zabezpečí
opravu tohto miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady. 7. Investor stavby je povinný v prípade investičných
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zámerov správcu štátnej cesty I/61 rešpektovať, prípadne zmeniť termín realizácie prác na vlastné náklady do termínu
určeného správcom.
8. Investor resp. budúci vlastník alebo správca predmetnej stavby je povinný v prípade potrebných rekonštrukčných
prác alebo investičných zámerov správcu cesty I/61, premiestniť resp. odstrániť kanalizáciu na vlastné náklady do
termínu určeného správcom.
9. V prípade, že sa jedná o pozemok vo vlastníctve a správe SSC, investor predmetnej stavby uzavrie do ukončenia
kolaudácie stavby zmluvu o vecnom bremene medzi vlastníkom pozemkov a investorom stavby, pričom zriadenie
vecného bremena by malo byť odplatné v zmysle Znaleckého posudku, ktorý zabezpečí investor stavby. Investor
stavby by mal následne zabezpečiť zápis vecných bremien do časti C na príslušných listoch vlastníctva.
10. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/61 (Mgr. Brečka,
tel. 0911 104 783) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.
11. Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu cesty I/61 (Mgr. Brečka,
tel. 0911 104 783). Záručná doba na zrealizované práce v mieste uloženia kanalizačnej prípojky v telese štátnej
cesty I/61 bude 60 mesiacov odo dňa prebratia prác, Investor, resp. budúci užívateľ/správca stavby počas záručnej
doby bude zabezpečovať priebežne a bez meškania odstraňovanie závad súvisiacich s jeho zásahom do telesa
cesty. V prípade, že počas realizácie predmetnej stavby a následne v záručnej dobe dôjde k poškodeniu cesty,
požadujeme opraviť/odstrániť závadu a uviesť cestné teleso I/61 do pôvodného stavu na vlastné náklady investora/
zhotoviteľa. K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačný geometrický plán (porealizačné zameranie
trasy kanalizačnej prípojky) a projekt skutočného vyhotovenia stavby/ trasy splaškovej kanalizácie vo vzťahu k
telesu cesty I/61 v tlačenej aj digitálnej forme, z ktorého bude zrejmé jeho presné umiestnenie v telese cesty I/61
ako aj požadované dodržanie vzdialenosti v zmysle nášho stanoviska. Zároveň k preberaciemu konaniu žiadame
predložiť fotodokumentáciu prác vykonávaných v cestnom telese I. triedy.
12. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu majetkového
správcu štátnej cesty 1. triedy.
13. Práce nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby ciest (november - marec bežného roka, v závislosti
od klimatických podmienok).
14. Zároveň upozorňujeme na to, že v telese štátnej cesty I/61 sa môžu nachádzať ďalšie inžinierske stavby a je
potrebné vyžiadať si stanovisko od ich správcov, ako aj od správcu vodného toku v trase kanalizačnej prípojky.
15. O vyjadrenie a povolenie je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán a príslušný odbor dopravnej
polície, t. j. na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie I/61, k určeniu použitia dopravného značenia a pod.
16. Správca cesty si vyhradzuje právo toto stanovisko doplniť resp. zmeniť a v prípade nerešpektovania našich
pripomienok ukončiť práce v telese štátnej cesty I/61.
17. Prípadné zmeny v PD žiadame predložiť našej organizácii na posúdenie.
i) SPP-Distribúcia, a. s., list č. TD/NS/0164/2021/Ki zo dňa 2. 3. 2021, okrem iného:
- 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.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia. Stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp.distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie:
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt ihneď ohlásené SPP-D na tel.
0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovensku obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
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ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z Trestný zákon.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňoval stavby.
j) Orange Slovensko, a. s., (MICHLOVSKY, spol. s r.o.) list č. BA-0428/2021 zo dňa 11.2.2021:
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a
spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení
trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 756005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.
Všetky vynútene práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným
správcom PTZ Orange Slovensko. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady
investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so
spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom
pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že: vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s.. sa môžu nachádzať TKZ
iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ ste povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: pred začatím zemných prác vytýčenie a
vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si
prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi, preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +-30 cm od skutočného
uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od
vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, aby odkryté
časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrnom
previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia markery), aby
bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ďalšie podmienky
prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §
66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác
vyznačených. alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe
vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
k) Slovak Telekom, a.s., list č. 6612102871 zo dňa 3. 3. 2021:
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
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.
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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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
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 spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 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.
351/2011 Z. 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 polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a data
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
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. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, 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 sieti (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie
polohy zariadení priamo na povrchu terénu, Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať
zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené, Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, Upozornenie zamestnancov,
aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti
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akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia, Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), Bezodkladné oznámenie každého
poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
(z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
l) Stredoslovenská distribučná, a. s., list č. 202110-SP-0182-1 zo dňa 8. 11. 2021:
- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú
trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. Legenda pre
označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV
vzdušné, zelená prerušovaná čiara- NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
Všeobecné podmienky: Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného
povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska
údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10
metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných
vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia
na každú stranu. Pri realizácii prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme
upozorniť, že v danej lokalite sa sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na
každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie
Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní.
-V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z
príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“
resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene
údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia
distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
m) Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva, a. s., list č OU-PBOSZP-2021/001880-003 zo dňa 4. 3. 2021:
- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- Vzniknuté odpady je potrebné zaradiť podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
- Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
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- Vzniknuté odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len
organizácii oprávnenej na zhodnotenie, resp. zneškodnenie, ostatné nie nebezpečné inak nevyužité odpady je možné
odovzdať na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu.
- Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Všetky odpady vzniknuté pri realizácií stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov.
- Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné
predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť
spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky).
- Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je podľa
§ 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je
zodpovedná osoba zároveň povinná vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií.
n) Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, úsek EIA, a. s., list č OU-PB-OSZP-2021/004595-002 zo dňa 3. 5. 2021:
- návrh na začatie stavebného konania stavby k. ú. Považská Bystrica - Bytový dom „FIM", inžinierske siete" je v
súlade so zákonom ako aj s rozhodnutím tunajšieho úradu vydaným v zisťovacom konaní dňa 11. marca 2019 pod
č.j. OU-PB-OSZP-2019/000540-26-ZK2-A10.
- Dňa 21. apríla 2021 prijal tunajší úrad Vašu žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 140c stavebného zákona.
Prílohou žiadosti bolo písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí č. OÚ-PBOSZP-2019/000540-26-ZK2-A10 zo dňa 11. marca 2019 vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006
Z. z. a projektová dokumentácia spracovaná pre vydanie stavebného povolenia vyššie uvedenej stavby. Podmienky
č. 1-11, 15, 20-21 citovaného rozhodnutia je povinný stavebník pri výstavbe rešpektovať.
12. Pri realizácii stavby musia byť použité materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné
prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov a vykonaní predpísaných skúšok je stavebník povinný
predložiť ku kolaudácii stavby.
13. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne cestné komunikácie.
Akýkoľvek stavebný zásah do ciest uskutočniť za základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu.
14. Pred začatím stavebných prác požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o udelenie
súhlasu podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na používanie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na dobu 1 roka.
15. Stavebné objekty Vodovod a Splašková kanalizácia budú mať charakter verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie a ich vlastníkom môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a
o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení. Podľa § 5 zákona
č. 442/2002 Z. z. prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť zabezpečené osobou, ktorej
bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Stavebník
najneskôr ku kolaudačnému konaniu predloží zmluvu uzatvorenú s osobou oprávnenou na prevádzkovanie danej
kategórie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa § 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z.
vlastníci verejných vodovodov a verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo
súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o
úprave vzájomných práv a povinností súd.
16. Stavebník bude plne rešpektovať a zabezpečí plnenie podmienok vyplývajúcich z ukončeného zisťovacieho
konania v procese EIA č. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2 – A10 zo dňa 11. 3. 2019 v zmysle predloženého
„Písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní“
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a záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PBOSZP-2021/004595-002 zo dňa 3. 5. 2021.
17. Po ukončení výstavby a pred spustením stavby do prevádzky podať na tunajší orgán štátnej vodnej správy
návrh na kolaudáciu stavebných objektov majúcich charakter vodných stavieb podľa § 26 ods. 4 vodného zákona
a súvisiacich predpisov stavebného zákona.
Námietky účastníkov konania: neboli podané
Odôvodnenie
FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, IČO 44278624 požiadal listom zaevidovaným na tunajšom
úrade dňa 25. 11. 2020, doplneným 16. 4. 2021 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty majúce charakter
vodných stavieb „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“, ktoré sú súčasťou stavby „k. ú. Považská
Bystrica – Bytový dom „ FIM „ inžinierske siete“. Súčasťou stavebných objektov sú automatická dotláčacia stanica,
dve čerpacie stanice odpadových vôd a ich napojenie na elektrickú energiu. FIM PLUS, s. r. o. taktiež požiadal o
vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (vodného
toku Mošteník) a do podzemných vôd, ktoré súvisí s objektom „Dažďová kanalizácia“.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočné podklady pre povolenie
stavby a povolenie osobitného užívania vôd, tunajší úrad vyzval stavebníka o predloženie náležitostí potrebných
pre povolenie stavby a povolenie osobitného užívania vôd a konanie prerušil rozhodnutím č. OU-PBOSZP-2020/013503-2/ZA24 zo dňa 26. 11. 2020.
Po doplnení podania tunajší úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a
konania o povolení osobitného užívania vôd listom č. OU-PB-OSZP-2021/000755-006 zo dňa 16. 4. 2021 a verejnou
vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2021/000755-007 zo dňa 16. 4. 2021 vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú vodnú
stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 8. júna 2021. Účastníci konania
a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na ústnom pojednávaní neboli podané žiadne pripomienky alebo námietky.
Z predloženého stanoviska NDS, a. s., č. 7449/29320/30203/2021 zo dňa 10. 5. 2021 vyplynula požiadavka uzatvoriť
medzi NDS a stavebníkom nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pozemkov
dotknutých výstavbou, a taktiež požiadavka pre zriadenie prístupu predmetnej stavby k pozemkom reg. C KN parc.
č. 6044/2 a 6044/3. Stavebník bol taktiež vyzvaný na doloženie súhlasu vlastníka rúrového priepustu, do ktorého
má byť zaústené potrubie dažďovej kanalizácie odvádzajúcej vody z povrchového odtoku. Z ústneho pojednávania
bola spísaná zápisnica.
Dňa 11. 6. 2021 bolo doložené stanovisko NDS, a. s. č. 7449/36522/30203/2021 zo dňa 8. 6. 2021 - stanovisko
k zriadeniu prístupu predmetnej stavby k pozemku NDS pre potreby vydania územného a stavebného povolenia.
Dňa 11. 10. 2021 stavebník predložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zradení vecného bremena
č. 30203/NZaZoBZoVB-21/2021/Považská Bystrica/4252 uzatvorenú s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.,
a taktiež súhlasné stanovisko Mesta Považská Bystrica č. Odd. VaŽP/4681/2021/51980 zo dňa 19. 7. 2021 ako
vlastníka existujúceho priepustu na miestnej komunikácii a vlastníka vyústneho objektu do vodného toku Mošteník,
do ktorého má byť napojená stoka D (objekt „Dažďová kanalizácia“) a prostredníctvom ktorého vyústneho objektu
bude stavebník odvádzať vody z povrchového odtoku do vodného toku.
Ku konaniu podal stanovisko účastník konania Združenie domových samospráv, o. z., listom doručeným 24. 4.
2021, v zmysle ktorého požaduje, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom
stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia. Súčasne zo stanoviska vyplynula
požiadavka, aby v stavebnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom stavebník vyhodnotil
splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom
konaní overený (§ 140c ods. 2 stavebného zákona). V zmysle uvedeného tunajší úrad konštatuje, že na základe
rozhodnutia z ukončeného zisťovacieho konania v procese EIA č. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2 – A10
zo dňa 11. 3. 2019, stavebník predložil „Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní“. Stavebný úrad požiadal príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie záväzného
stanoviska podľa § 140c stavebného zákona k návrhu o začatie stavebného konania predmetnej stavby. V zmysle
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záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PBOSZP-2021/004595-002 zo dňa 3. 5. 2021, návrh na začatie stavebného konania je v súlade so zákonom č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s rozhodnutím
vydanom v zisťovacom konaní dňa 11. 3. 2019 pod č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2 – A10. Podmienky
určené v zisťovacom konaní predmetného zámeru boli prenesené do záväzných podmienok pre uskutočnenie stavby
(podmienka č. 17).
Mesto Považská Bystrica listom č. Odd.ÚP/6633/2020/60670 zo dňa 12. 11. 2020 vydalo záväzné stanovisko,
v zmysle ktorého sa vydanie samostatného územného rozhodnutia na predmetné stavebné objekty nevyžaduje.
Stanoviskom Mesto Považská Bystrica súhlasilo, aby podľa § 120 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad vydal
na predmetnú stavbu stavebné povolenie.
Ku konaniu a k povoľovanej stavbe podali stanovisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mestský úrad Považská
Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Slovenský pozemkový fond, Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Slovak Telekom, a. s., Orange
Slovensko, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., SPP – distribúcia, a.s., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Združenie domových samospráv, o. z., Okresný
úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina,
ktorých prípadné podmienky sú zapracované v záväzných podmienkach pre uskutočnenie stavby a stavebník je
povinný ich rešpektovať. Stavebník predložil k projektovej dokumentácii odborné stanovisko Technickej inšpekcie,
a.s., č. 537/4/2021.
Stavebné objekty „Vodovod a Splašková kanalizácia“ budú mať charakter verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie a ich prevádzkovanie musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na
prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Stavebník najneskôr ku kolaudačnému konaniu
predloží zmluvu uzatvorenú s osobou oprávnenou na prevádzkovanie danej kategórie verejných vodovodov a
verejných kanalizácií. Ku konaniu bola doložená Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb, v zmysle ktorej
bude prevádzkovateľom spoločnosť Ekologické stavby, spol. s r.o., Železničná 80/13, Považská Bystrica, IČO
31580220. Stavebník taktiež predložil stanovisko spoločnosti Ekologické stavby, spol. s r.o. zo dňa 21. 6. 2021 vo
veci možného budúceho prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe uzavretia zmluvy.
Tunajší úrad listom č. OU-PB-OSZP-2021/000755-015 zo dňa 13. 10. 2021 a verejnou vyhláškou č. OU-PBOSZP-2021/000755-016 zo dňa 13. 10. 2021 vyzval podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov účastníkov konania na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia i k
spôsobu ich zistenia, prípadne k navrhnutiu ich doplnenia v termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia
výzvy. Na základe výzvy bolo tunajšiemu úradu dňa 15. 10. 2021 doručené stanovisko Združenia domových
samospráv, o. z., v zmysle ktorého sa požaduje, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým
presne spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia. Súčasne zo stanoviska
vyplynula požiadavka, aby v stavebnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom stavebník
vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a akým spôsobom bol tento súlad
v stavebnom konaní overený (§ 140c ods. 2 stavebného zákona). V zmysle uvedeného tunajší úrad konštatuje, že
na základe rozhodnutia z ukončeného zisťovacieho konania v procese EIA č. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2
– A10 zo dňa 11. 3. 2019, stavebník predložil „Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených
v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní“. Stavebný úrad požiadal príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie záväzného
stanoviska podľa § 140c stavebného zákona k návrhu o začatie stavebného konania predmetnej stavby. V zmysle
záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PBOSZP-2021/004595-002 zo dňa 3. 5. 2021, návrh na začatie stavebného konania je v súlade so zákonom č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s rozhodnutím
vydanom v zisťovacom konaní dňa 11. 3. 2019 pod č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2 – A10. Podmienky
určené v zisťovacom konaní predmetného zámeru boli prenesené do záväzných podmienok pre uskutočnenie stavby
(podmienka č. 17).
Ohľadom určenia prvkov zelenej infraštruktúry podľa § 2 písm. zh) až zj) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení a ohľadom obnovy prirodzenej biodiverzity dotknutého územia, tunajší úrad uvádza,
že povoľované stavby „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“ sú svojim charakterom prevažne
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podzemné inžinierske siete, ktoré výrazne neovplyvňujú estetický ráz krajiny, a taktiež nie sú objektami určenými
na osadenie prvkov zelenej infraštruktúry v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.
Tunajší úrad uvádza, že stavba ako celok bola vo vzťahu k podmienkam ochrany a tvorby životného prostredia
posúdená v konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého výstupné
podmienky sú zapracované v podmienkach tohto rozhodnutia.
Vo veci požiadavky splnenia verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámcovej smernice
EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona tunajší úrad uvádza, že povoľované
stavby „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“ nie sú svojim charakterom stavby, na ktoré by sa
vyžadovalo konanie o povolení navrhovanej činnosti podľa §16a vodného zákona.
Komplexné posúdenie stavby z možného vplyvu na životné prostredie bolo uskutočnené v zisťovacom konaní v
rámci procesu EIA - č. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2 – A10 zo dňa 11. 3. 2019. V zmysle záväzného
stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA č. OU-PBOSZP-2021/004595-002 zo dňa 3. 5. 2021, návrh na začatie stavebného konania je v súlade so zákonom č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s rozhodnutím
vydanom v zisťovacom konaní dňa 11. 3. 2019 pod č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26- ZK 2 – A10.
Na základe predložených dokladov a výsledku stavebného konania a konania o povolení osobitného užívania vôd
dospel orgán štátnej vodnej správy k záveru, že stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd je možné
vydať, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov sa poplatok určil vo výške 1200,00 eur a stavebníkom bol uhradený bankovým prevodom.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné
preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych popravných prostriedkov.
Podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa
osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z.) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale
len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na
podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121
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Ekologické stavby spol. s r.o., Železničná 80/13, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská
republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, Slovenská republika
Anna Koreníková, Papradno 1277, 018 13 Papradno, Slovenská republika
Tomáš Gardoň, Papradno 941, 018 13 Papradno, Slovenská republika
Ing. Branislav Patáčik, Soblahovská 1111/37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
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Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OCDaPK, Centrum 1/1, 017
01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
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