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Vec
- oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PBOSZP-2022/002545-004 zo dňa 5. 5. 2022 verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktorým sa bolo vydané stavebné povolenie na
stavbu „Prekládka prepadového potrubia z VDJ“ pre stavebníka Michal Šamaj, Šebešťanová 155, 017 04 Považská
Bystrica.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská
Bystrica, na úradnej tabuli tunajšieho úradu, na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej úradnej elektronickej
tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu
úradu.
vyvesené dňa: ...............................................
zvesené dňa: ...............................................
pečiatka, podpis: ...............................................

Prílohy:
- rozhodnutie č. OU-PB-OSZP-2022/002545-004 zo dňa 5. 5. 2022
- situácia stavby

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
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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-2022/002545-004

05. 05. 2022

Rozhodnutie
Stavebné povolenie.
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 vydáva
stavebníkovi
Michal Šamaj, Šebešťanová 155, 017 04 Považská Bystrica
na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu
„Prekládka prepadového potrubia z VDJ“,
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona, v rozsahu projektovej dokumentácie „Prekládka
prepadového potrubia z VDJ“.
Popis stavby
- potrubie PVC D160 SN8 dĺžky 13,4m
Stavba sa povoľuje na pozemku parc. KNC č. 567/10 k. ú. Šebešťanová. Druh pozemku – orná pôda. Parcela je vo
vlastníctve stavebníka podľa listu vlastníctva č. 1123.
Účelom stavby je prekládka prepadového potrubia z VDJ.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia „Prekládka prepadového potrubia z
VDJ“ vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom – Anna Koreníková, reg. č. 3714*TA*4-24. Jedno paré
overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi, druhé Mestu Považská Bystrica, tretie bude uložené
vo vodohospodárskej evidencii.
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2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia a toto sa
udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. 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. 2022.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky – firmou DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec 259. 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
a) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica list č. 10562/21/2021-CA zo dňa 28. 12.
2021, okrem iného:
- Uvedenou lokalitou pozemkom par.č.567/10 prechádza prepadové vodovodné potrubie DN 150 z VDJ Šebešťanová
v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.)
- V miestnej komunikácii popri pozemku par.č. 567/10 je vedené zásobné potrubie verejného vodovodu OC DN
125 a výtlačné potrubie DN 160 do VDJ v správe PVS a.s. Verejná kanalizácia DN 300 v správe PVS a.s. vedená
v miestnej komunikácii je ukončená šachtou pri pozemku par.c.566/1.
- Investor je povinný pred začiatkom realizácie zemných 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. 0905850734. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o
priestorovom usporiadaní IS a v zmysle zák.č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v
znení neskorších doplnkov a zmien aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácii.
- Žiadateľ predložil geodetické zameranie prepadového vodovodného potrubia z vodojemu vedeného cez pozemok
par.č. KNC 567/10 zo dňa 28. 10. 2021, ktoré spracoval Ing. Anton Kozáčik - fy PROMA INVEST s.r.o., Kuzmányho
8428/20A, Žilina.
- V zmysle § 52 odst. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je predmetná prekládka prepadového vodovodného potrubia
charakterizovaná ako vodná stavba. V zmysle § 26 citovaného zákona je pre realizáciu prekládky vodovodu potrebný
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súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. To znamená, že na predmetnú prekládku vodovodu bude vydané
samostatné stavebné povolenie ako na vodnú stavbu.
- Novú trasu žiadame realizovať tak, aby bolo dodržané v zmysle § 19 odst.2. a 5. Zák. č. 442 Z .z. ochranné
pásmo prepadového vodovodného potrubia. Prepojovacie práce na vodovodných potrubiach budú vykonávané za
prítomnosti majstra prevádzky vodovodov Ing. Muráňa č.t.0907817536 a vykoná sa zápis do stavebného denníka.
- Pri realizácii podsypu, obsypu na preloženom potrubí bude prizvaný majster vodovodov a jeho prítomnosť žiadame
zaznamenať v stavebnom denníku. V mieste lomu navrhovanej trasy prepadového potrubia žiadame umiestniť
revíznu šachtu DN 400.
- Postup pri realizácii predmetnej prekládky musí byť písomne odsúhlasený s PVS a.s. V zmysle § 35 zák. č. 442/2002
Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien, všetky náklady spojené s preložkou časti prepadového potrubia z VDJ
znáša osoba, z podnetu ktorej sa preložka realizuje, t. j. všetky výkopové a zásypové práce, materiálové náklady,
prepojovacími prácami atď. znáša investor.
- V zmysle § 35 ods.5, 6 zák.č.442/2002 Z. z. sa vlastníctvo časti preloženého vodovodného potrubia nemení, t. j.
zostane vo vlastníctve PVS, a.s. a investor je povinný po zrealizovaní preložky a vydaní kolaudačného rozhodnutia
odovzdať PVS, a.s. príslušnú projektovú dokumentáciu vrátane všetkých povolení, ostatnej technickej dokumentácie
a zamerania skutočného vyhotovenia stavby vo formáte DGN, čitateľné pre Micro Station s CD alebo DVD
nahrávkou. Odovzdanie sa uskutoční v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Protokolom o
odovzdaní a prevzatí stavby.
- Stavebník po dobudovaní predmetnej prekládky požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia ako na samostatnú
stavbu. Investor zabezpečí Zmluvu o zriadení vecného bremena a vklad do katastra nehnuteľnosti v prospech PVS,
a.s. na prechod a uloženie vodovodného potrubia cez pozemky, ako aj za účelom vstupu na pozemky pri vykonávaní
údržby a opráv porúch vodovodného potrubia. Pri realizácii preložky žiadame dodržať spádové pomery a krycie
výšky prepadového vodovodného potrubia v súlade s príslušnými STN.
- Stavba prekládky vodovodu bude realizovaná dodávateľom s odbornou spôsobilosťou pre realizáciu vodných
stavieb (§ 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v platnom znení). Po realizácii prekládky bude vykonaný monitoring
vybudovaného prepadového potrubia (prehliadka tesnosti spojov, a spádových pomerov kamerovým zariadením).
Upozorňujeme, že do skolaudovania stavby t. j. prekládky prepadového vodovodného nebude sa v ochrannom pásme
existujúceho prepadového vodovodného potrubia, DN 150, ktoré sa prekladá vykonávať stavebná činnosť, ktorá
preložku vyvolala. Situovanie plánovaného RD a oplotenia žiadame realizovať tak, aby vo vzťahu k preloženému
prepadovému vodovodnému potrubiu DN 150 bolo dodržané jeho ochranné pásmo v zmysle § 19 odst. 2. zákona
č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, v šírke najmenej 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného potrubia.
- Pri budovaní RD a realizácii terénnych úprav na pozemku KNC 567/10 žiadame zachovať pôvodné krycie
výšky exist. prepadového potrubia DN 150 v správe PVS a.s. Taktiež v zmysle § 27 odst.4 zák. č. 442/2002 Z.z.
žiadame vodárenské poklopy na vodárenských zariadeniach (šachta...) osadiť v úrovni budúcej nivelety terénu.
Začiatok a koniec realizácie zemných prác (pri výstavbe RD) žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Muráňa
č.t. 0907817536. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a vlastný „Protokol
o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma prepadového vodovodného potrubia", ktoré budú podpísané
majstrom prevádzky vodovodov. Z dôvodu, že stavbou RD na uvedenom pozemku sú dotknuté vlastnícke práva k
prepadovému potrubiu DN 150 z VDJ, ktorého je PVS a.s. vlastníkom a prevádzkovateľom, PVS a.s. žiada príslušný
stavebný úrad v zmysle zákona O správnom konaní o zabezpečenie účasti PVS a.s. ako účastníka stavebného konania
(nie len dotknutý orgán).
b) SPP-Distribúcia, a.s., list č. TD/NS/0623/2021/Ki zo dňa 1. 7. 2021, okrem iného:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby);
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenský zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pasme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,-€ až 150 000,-€;
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- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pasme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakovo (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakovo (ďalej ako „STL“) plynovodu vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakovo (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opitosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť' plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska;
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác;
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané;
- 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,
- 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,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu;
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia
izolácie potrubia, musí byt ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 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 podal podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 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
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;
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, stavebník je povinný rešpektovať a
zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- 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, trvale porasty a
pod.;
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete bezpečnostnom
pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
c) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. OUPB-OSZP-2022/001887-002 zo dňa 31. 1. 2022:
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1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa predloženej projektovej
dokumentácie, podľa zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a
nepoškodzuje životné prostredie.
2. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
4. Odpady je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín
odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad
ukladať na riadenú skládku odpadov.
5. Výkopovú zeminu je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú zeminu je potrebné odovzdať
iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka zároveň upozorňujeme, že na
skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch,
ktorý pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
6. Prípadné nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať oddelene, označovať ich určeným spôsobom a nakladať
s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
7. 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.
d) Stredoslovenská distribučná, a.s., - dodržať podmienky uvedené v liste č. 202011-NP-0739-1 zo dňa 7. 4. 2021.
e) Slovak Telekom, a.s., - dodržať podmienky uvedené v liste č. 6612201384 zo dňa 17. 1. 2022.
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 povinní
predložiť ku kolaudácii stavby.
13. 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
14. Stavba má charakter verejného vodovodu. Podľa § 5 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
prevádzkovanie verejného vodovodu musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie
na prevádzkovanie verejného vodovodu. Prevádzkovateľom stavby ostáva Považská vodárenská spoločnosť, a. s. –
jedná sa o prekládku, prevádzkovateľ sa nemení.
15. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne cestné komunikácie.
16. Po ukončení výstavby a pred spustením stavby do prevádzky podať na tunajší orgán štátnej vodnej správy návrh
na kolaudáciu vodnej stavby podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a súvisiacich predpisov stavebného zákona.
Námietky účastníkov konania neboli podané.
Odôvodnenie
Michal Šamaj, Šebešťanová 155, 017 04 Považská Bystrica v zastúpení Ing. Lukášom Fojtíkom, Námestie slobody
1408/52, 020 01 Púchov požiadal listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 4. 2. 2022 o vydanie stavebného
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povolenia na vodnú stavbu „Prekládka prepadového potrubia z VDJ“. Stavba sa nachádza v k. ú. Šebešťanová na
pozemku parc. KNC č. 567/10.
Mesto Považská Bystrica listom č. Odd.ÚP/2619/2022/8405 zo dňa 9. 3. 2022 vydalo záväzné stanovisko podľa §
140b stavebného zákona, v zmysle ktorého súhlasí s uskutočnením predmetnej stavby a taktiež súhlasí, aby podľa
§ 120 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie.
Tunajší úrad na základe podanej žiadosti a predložených dokladov oznámil účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, list č. OU-PB-OSZP-2022/002545-003 zo dňa 10. 3.
2022. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 5. 5. 2022. 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. Pripomienky a námietky podané neboli. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.
K stavbe sa súhlasne vyjadrili Považská vodárenská spoločnosť, a. s., SPP-Distribúcia, a. s. Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská
distribučná, a. s., ktorých podmienky sú zapracované v záväzných podmienkach pre uskutočnenie stavby.
Okrem vyššie uvedených stanovísk stavebník k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložil projektovú
dokumentáciu vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom, geodetické zameranie inžinierskych sietí
(prepadové potrubie), prehlásenie budúceho zhotoviteľa stavby a výpis z obchodného registra budúceho zhotoviteľa
stavby.
Na základe predložených dokladov a výsledku stavebného konania dospel orgán štátnej vodnej správy k záveru,
že stavebné povolenie 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. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok určil vo výške 100 eur, ktorý stavebník uhradil 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 opravných prostriedkov.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Lukáš Fojtík, Námestie slobody 1408/52, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
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
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Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
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