ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
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Vec
„SO 02 Dažďová kanalizácia“
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania o stavebné povolenie verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) a upustenie od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica podalo dňa 07.12.2020 s doložením dňa 12.02.2021 a
06.05.2021 na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na vodnú stavbu „SO 02 Dažďová kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „Banská Bystrica – Starohorská
– parkovisko“ na parcele č. KN-E 2-484/1 v k. ú. Sásová.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle § 61 stavebného zákona v súlade so zákonom č. 71/1967
Zb. o správnom konaní
upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením
vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 02 Dažďová kanalizácia“ budovanú v rámci stavby
„Banská Bystrica – Starohorská – parkovisko“ na parcele č. KN-E 2-484/1 v k. ú. Sásová.
Popis povoľovanej stavby:
Predmetom je odvod a likvidácia zrážkových vôd zo spevnených plôch parkoviska v Banskej Bystrici. Zo
spevnených plôch budú dažďové vody odvedené cez líniové žľaby potrubím PVC DN 150 do odlučovača ropných
látok ORL a následne po ich vyčistení do retenčnej nádrže s regulovaným odtokom, odkiaľ bude potrubie napojené
na verejnú kanalizáciu DN 700.
Odlučovač ropných látok sa navrhuje betónový Klartec KLk 3/1-sII. ORL pozostáva z kalovej nádrže,
koalescenčného odlučovača a sorpčného odlučovača.
Retencia predčistenej dažďovej vody sa prevádza pomocou vsakovacích blokov, ktoré sú obalené v nepriepustnej
fólii a z retenčného objektu je voda regulovateľne odvádzaná.
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Návrh podmienok na vypúšťanie vyčistených dažďových odpadových vôd zo všetkých spevnených plôch (ďalej
„odpadové vody“) cez odlučovač ropných látok KLk 3/1-sII bude nasledovný:
1. Zloženie vôd z povrchového odtoku:
Dažďové vody zo spevnených plôch
2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
Cez retenčnú nádrž prípojkou do verejnej kanalizácie
3. Režim vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
Diskontinuálny, vypúšťanie nastáva len v čase zrážok a krátko po ich ukončení, pri topení snehovej pokrývky a ľadu.
4. Množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:
Množstvo vôd zo spevnených plôch: 1,0 l/s
Odvodňovaná plocha: 253,5 m2
5. Kvalita vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:
ukazovateľ NEL: do 5 mg/l
6. Miesto odberu vzoriek vôd z povrchového odtoku:
Odber vzoriek pre kontrolu plnenia hodnôt podľa podmienky č. 5 tohto povolenia vykonať v šachte RŠ4 za ORL.
7. Čas odberu vzoriek vôd z povrchového odtoku, požiadavky na odber a rozbor vzoriek:
Počas diskontinuálneho vypúšťania vyčistených vôd z povrchového odtoku v čase, ktorý najlepšie charakterizuje
činnosť zariadenia (v čase dažďa).
8. Analýzy vzoriek odpadových vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom, v súlade
s § 36 ods. 9 zákona 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 14 Nariadenia vlády SR č. 269/2010
Z.z.
9. Zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona – vpuste, záchytné koše a pod.
10. Početnosť odberu vzoriek vôd z povrchového odtoku:
Početnosť – 4 x ročne (1x za 3 mesiace) v čase zrážok v šachte RŠ4 za ORL.
V prípade, že sa rozbormi vzoriek vypúšťaných vôd z povrchového odtoku preukáže,
že zariadenie ORL neprečisťuje odpadové vody v súlade s hodnotou NEL v povolení
na vypúšťanie vôd, bude potrebné prijať nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec
početnosti v povolení na vypúšťanie vôd.
11. Typ vzorky vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:
Typ odoberanej vzorky – bodová, v šachte RŠ4 za ORL.
12. ORL obsluhovať dodávateľom zaškolenou osobou a prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom, resp.
návodom na obsluhu a údržbu od dodávateľa zariadenia.
13. Pravidelne vykonávať kontrolu a čistenie ORL a uličných vpustí, zachytené sedimenty a plávajúce látky
zneškodňovať v súlade so súčasne platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
14. Časová platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:
Neobmedzene, pokiaľ sa nezmenia skutočnosti, za ktorých boli podmienky na vypúšťanie určené.
15. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania vôd bude stavebník povinný
požiadať o zmenu povolenia na vypúšťanie vôd, a zároveň aj o vyjadrenie správcu vodného toku.
16. Likvidáciu odlúčených ropných látok môže vykonávať len firma, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie môže v konaní vo veci vydania predmetného
rozhodnutia pokračovať aj bez ústneho pojednávania, nakoľko žiadateľ predložil všetky predpísané doklady k tomu,
aby mohol špeciálny stavebný úrad vydať stavebné povolenie na vodnú stavbu. Na stavbu bolo vydané právoplatné
územné rozhodnutie Mestom Brezno pod č. MsÚ-2020/10856-03 zo dňa 03.09.2020 a záväzné stanovisko pod č.
2021/11928-03 zo dňa 19.07.2021 od Mesta Brezno. K vypúšťaniu odpadových vôd sa kladne vyjadrila a určila
podmienky Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. K stavebnému povoleniu predložil investor
vodnej stavby vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ako aj dotknutých orgánov a organizácií a ostatné potrebné
doklady uvedené vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – t.j. v zmysle § 8 predmetnej vyhlášky.
Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na to, že je možné, aj to len tohto času ďalej pokračovať vo vodoprávnom
konaní aj bez ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu
a súvisiacich podmienok na vypúšťanie vôd, upúšťa sa od ústneho pojednávania a pokračuje sa vo vodoprávnom
konaní.
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V zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže
stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby. Žiadosť navrhovateľa v tomto prípade poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, a preto Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pokračuje v
konaní aj bez ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona a §
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, keďže upustil
od ústneho pojednávania, určuje Vám lehotu 15 dní od doručenia tohto oznámenia, do kedy môžete ako účastníci
konania uplatniť námietky, pričom Vás upozorňuje, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Zároveň Vám
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že Vám dáva aj možnosť pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, k
čomu Vám určuje časovo rovnakú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty bude vydané rozhodnutie v predmetnej veci. Ak
sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 5943/1,
974 05 Banská Bystrica u pracovníka, ktorý vec vybavuje.
Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov má toto oznámenie charakter verejnej vyhlášky.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Zb. zákon o vodách musí byť vyvesené po
dobu 30 dní na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
vyvesené dňa: ..............................
zvesené dňa: ....................................
Pečiatka a podpis

Na vedomie
Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 5586/44/b, 825 19 Bratislava 26
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ulica 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Michlovský spol. s r.o. - UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Kyjevské námestie 6293/6, 974 04 Banská Bystrica 4
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o ŽP, OH, OPAK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP3-2021/003413-009
Mesto Banská Bystrica (OVM), Československej armády 1141, 974 01 Banská Bystrica 1
PROJEKTAS, s.r.o., Ing. Albert Stránsky - projektant, Thurzova 16, 036 01 Martin 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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