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Vec
Stavba „IBV Badín – komunikácia, inžinierske siete, vetva „D“ v k.ú. Badín; stavebné objekty SO 03 Vodovod na
pozemkoch č.p. KN-C 1171/16, 1171/14, 1171/19, 102/3 a SO 04 Dažďová kanalizácia na pozemkoch č.p. KN-C
1171/16, 1171/14, 1171/19, 102/30 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- upovedomenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa pred vydaním rozhodnutia
Spoločnosť DONIVO STK, s.r.o. Sládkovičova č. 27/A, 974 05 Banská Bystrica podala dňa 12.01.2022 na Okresný
úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodné
stavby - stavebné objekty SO 03 Vodovod na pozemkoch č.p. KN-C 1171/16, 1171/14, 1171/19, 102/3 a SO 04
Dažďová kanalizácia na pozemkoch č.p. KN-C 1171/16, 1171/14, 1171/19, 102/30 budované v rámci stavby „IBV
Badín – komunikácia, inžinierske siete, vetva „D“ v k.ú. Badín.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) 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 písm. a) zákona č. 364/2004
Z. z. 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 súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vám týmto oznamuje, že dňom doručenia návrhu
bolo vo veci začaté správne konanie, pričom od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania sa upúšťa.
Správny orgán určuje lehotu 10 dní od doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok, pričom upozorňuje, že
sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. V rovnakej lehote majú účastníci konania možnosť pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 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 Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:00 hod. (na
základe vopred dohodnutého termínu na telefónnom čísle: 048 / 4306 264, prípadne e-mail: pavol.pazic@minv.sk).
Podkladom pre vydanie rozhodnutia v tomto konaní je najmä projektová dokumentácia stavby, územné rozhodnutie
a záväzné stanoviská dotknutých orgánov.
Stručný popis stavby:
SO 03 VODOVOD
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Predmetom stavebného objektu je vybudovanie nového rozvodného potrubia pre IBV Badín, kde sa plánuje nová
komunikácia vetva „D“. navrhnuté je potrubie HD-PE 100, D 90/90x5,4/D110x 6,6/, SDR 17, PN 10. Vodovod sa
napojí na existujúce rozvodné potrubie vetva V3.
Vodovodné potrubie investor odovzdá StVS, a. s. Banská Bystrica.
Súčasťou navrhovaného potrubia sú rozvodné vetvy V3 HDPE D110 dĺžky 188,38 m a vetva V3-1 HDPE D90
dĺžky 20,74 m.
Vetva V3 začína v km 0,00 napojením na vetvu V3 za existujúcim hydrantom. Od km 0,00 je trasa potrubia vedená v
telese navrhovanej komunikácie – vetva D a následne vetva B až po km 0,188, kde je potrubie ukončené napojením
na existujúci vodovod vetva V. na potrubí je navrhnutý jeden podzemný hydrant H2.
Vetva V3-1 začína v km 0,00 napojením na existujúcu vetvu V3 v lome vetvy. Od km 0,00 je trasa potrubia vedená
v telese existujúcej komunikácie – vetva D až po km 0,02, kde je potrubie ukončené podzemným hydrantom H3.
HDPE potrubie D 90, D110 bude uložené v samostatnej ryhe š. 900 mm. Ryha bude pažená. Potrubie sa uloží na
pieskové lôžko hr. 150 mm. Na potrubie sa upevní vyhľadávací vodič CY 6 mm2, následne sa potrubie obsype
pieskom zhutneným po vrstvách na výšku 300 mm nad potrubie. Na obsyp sa uloží výstražná fólia bielej farby.
Nakoniec sa celá ryha zasype štrkopieskom pri uložení pod komunikáciu.
Súčasťou stavebného objektu sú aj vodovodné prípojky k rodinným domom vedené od verejného vodovodu po
hranicu súkromného pozemku. Súčasťou vodovodnej prípojky HDPE D32 je odbočka D90/32, D110/32 a uzáver
so zemnou súpravou. Celkom sa na potrubie napojí 12 rodinných domov. Celková dĺžka prípojok je súčasťou
samostatnej prílohy: schéma kladenia potrubie.
SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Predmetom stavebného objektu je vybudovanie dažďovej kanalizácie v rámci navrhovanej IBV Badín, kde sa plánuje
výstavba novej komunikácie – vetva „B, D“. dažďová kanalizácia sa vybuduje z rúr PVC-U DN 300 mm, SN 8. bude
odvádzať dažďové vody z navrhovaných uličných vpustí, ktoré sú súčasťou navrhovanej komunikácie a striech 13
rodinných domov. Vody budú zaústené do existujúcej kanalizácie stoka D2-1 a D1.
Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 188,57 m – z toho D2-1 96,63 m a D1-1 91,94 m. na kanalizácii sa vybudujú
typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Súčasťou stavebného objektu je aj
napojenie navrhovaných uličných vpustí, ktoré sú súčasťou objektu SO 02 Komunikácia a striech navrhovaných
rodinných domov. Uličné vpuste sa napoja pomocou odbočky DN 300/200 a PVC potrubia DN 200 mm. Rodinné
domy sa napoja pomocou odbočky DN 300/150 a potrubia DN 150 m.
D1-1 Potrubie začína v km 0,00 napojením na existujúcu kanalizáciu stoka D1 v šachte ŠD4. od km 0,00 je
trasa potrubia vedená v telese navrhovanej komunikácie vetva „B“ a „D“ až po km 0,091, kde je potrubie
ukončené kanalizačnou šachtou ŠD6. Navrhnuté je PVC potrubie DN 300 mm. Na kanalizácii sa vybudujú typové
prefabrikované šachty DN 1000 mm. Celková dĺžka je 91,94 m, na kanalizácii sa vybuduje 6 kanalizačných šácht.
D2-1 1 Potrubie začína v km 0,00 napojením na existujúcu kanalizáciu stoka D2-1 v šachte ŠD2. Od km 0,00 je trasa
potrubia vedená v telese navrhovanej komunikácie vetva „d“ až po km 0,096, kde je potrubie ukončené kanalizačnou
šachtou ŠD4. navrhnuté je PVC potrubie DN 300 mm. Na kanalizácii sa vybudujú typové prefabrikované šachty
DN 1000 mm. Celková dĺžka je 96,63 m. na kanalizácii sa vybudujú 2 kanalizačné šachty.
Na základe doteraz získaných podkladov okresný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili predloženej žiadosti
vyhovieť.
O začatí konania sa účastníci upovedomujú verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej
úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Toto upovedomenie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja https://
www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39 v časti „Úradná tabuľa“. Okresný úrad v sídle kraja žiada
obec Badín, aby súčasne zverejnila toto upovedomenie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom
sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátila toto
oznámenie Okresnému úradu Banská Bystrica, OSoŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica s vyznačením
dátumov vyvesenia a zvesenia.
Doručí sa verejnou vyhláškou:
1. DONIVO STK, s.r.o. Sládkovičova č. 27/A, 974 05 Banská Bystrica
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2. Ing. Ondrej Lešták, Tajovského 13, Badín
3. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
5. ostatní účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám,
ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Vyvesené dňa ..................... .............................................................
Podpis a odtlačok pečiatky

Zvesené dňa ........................ .............................................................
Podpis a odtlačok pečiatky

Na vedomie
Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP2-2022/006994-002
DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 27A/27A, 974 05 Banská Bystrica 5
Ondrej Lešták, Badín, 976 32 Badín
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
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