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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 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  Obec Papradno zastúpená starostom obce 

 018 13 Papradno 315 

 IČO 00317594 
  

 na stavbu majúcu charakter líniovej vodnej stavby 

 

„SO – Rozšírenie verejného vodovodu“, 

 

na ktorú sa územné rozhodnutie nevyžaduje podľa záväzného stanoviska obce Jasenica                  

č. 34/2019 zo dňa 31. januára 2019 

  

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 

 

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona, v rozsahu projektovej 

dokumentácie „SO – Rozšírenie verejného vodovodu“. 

 

Popis stavby 

Vodovodné potrubie 

 HDPE PN 10 SDR 17 D110/6,6 mm dĺžky 146,0 m 

 1 ks posúvačový uzáver DN100 so zemnou súpravou a poklopom 

 2 ks podzemný hydrant DN80/1250 mm s poklopom 

 2 ks posúvačový uzáver DN80 so zemnou súpravou a poklopom 

 príslušné armatúry 

Č. j. OU-PB-OSZP-2019/002885-3/ZB1                                            V Považskej Bystrici 16. apríla 2019 

Vybavuje Ing. Mjartan  
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Stavba sa povoľuje na pozemkoch k. ú. Papradno, parc. KNC č. 2560/1, 2568, 2516/1, 

KNE č. 20013, 20010, 20009, 20070, 20012, 20008, 294. Druh pozemkov – zastavaná plocha 

a nádvorie, ostatná plocha. Pozemok je vo vlastníctve stavebníka podľa listu vlastníctva              

č. 10038.  

 

Účelom stavby je zásobovanie pitnou a požiarnou vodou. 

  

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. Jedno 

paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané stavebníkovi druhé 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. 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. decembra 2022. 
 

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. 
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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) Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, list č. 6611901736 zo dňa 22. 

januára 2019, okrem iného: 

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. 

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 sietí (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 sietí. 

Rastislav Kubík, 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 porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.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 
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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 spoločností 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 dáta 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 od povinnosti požiadať o vytýčenie. 

1.1 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 sietí, 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 sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)        

s rôznou funkčnosťou. 

2.1 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 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 
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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. 

3.1 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 

4.1 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

 

b) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, list č. 4600049648 zo dňa 14. januára 

2019, okrem iného: 

1. V predmetnej lokalite katastra Papradno KNC 2560 (líniová stavba, v zmysle 

predloženej situácie) sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body.  

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa 

príslušných noriem STN. 

3. Pil realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a 

stabilitu podperných bodov. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD 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. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného 

denníka. 

7. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní 

podzemných inž. sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a 

istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.  

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 

podzemné vedenia tretích osôb. 

  

c) SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, list č. 

TD/NS/0026/2019/Ki zo dňa 14. januára 2019, okrem iného: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu. SPP — 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk), 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. 
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- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) 

najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností 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 pásme plynárenských zariadení.  

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov. 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D 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. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu.  

- Stavebník nesmie 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 byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení 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,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 

činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne 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 realizácií 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. 



7 
 

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 § 80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 

apod. 

 

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

odpadové hospodárstvo, list č. OU-PB-OSZP-2019/005303-2 ZG4 5 zo dňa 16. apríla 

2019: 

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa 

zákona o odpadoch a podľa predloženej projektovej dokumentácie 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. Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

 

e) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica list č. 

10446/22/2018-CA zo dňa 4. januára 2019: 

- S navrhovaným rozšírením verejného vodovodu tak, ako je uvedené v predloženej PD, 

súhlasíme. 

- Investor — obec Papradno má uzatvorenú s PVS, a.s. Zmluvu na prevádzkovanie 

verejného vodovodu v majetku obce č. 3/2007 zo dňa 2.5.2007. 

- V prípade, že budúcim prevádzkovateľom predmetného rozšírenia verejného vodovodu 

po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude PVS, a.s. , žiadame trasu rozšírenia verejného 

vodovodu zvoliť tak, aby bolo dodržané v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. v 

platnom znení, § 19 ods. 2 a 5 jeho ochranné pásmo pri realizácii iných stavieb pevne 

spojených so zemou ( vrátane oplotení stavebných pozemkov v súbehu s miestnou 

prístupovou komunikáciou ), v mieste ukončenia dodržať podmienku tlakových pomerov 

min. 0,25 MPa, s podzemné hydranty a posúvače žiadame od fy HAWLE, resp. JMA, 

vrátane príslušných spojok a armatúr, nad vodovodné potrubie umiestniť vyhľadávací 

vodič, v mieste súbehu a križovania s verejnou kanalizáciou dodržať STN 73 60 05 o 
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priestorovom usporiadaní IS a krycie výšky vodovodného potrubia v súlade s platnými 

STN (navrhovanie, projektovanie vodovodov ) 

- Pri realizácii podsypu, obsypu a zásypu vodovodného potrubia, tiež pri konaní tlakovej 

skúšky vodovodného potrubia, žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky 

vodovodov PVS, a.s. v Považskej Bystrici, tel. 0907/817 536, o čom sa vykoná zápis do 

stavebného denníka. Výsledok tlakovej skúšky bude overený podpisom majstra 

prevádzky vodovodov PVS, a.s. v Považskej Bystrici. 

- Prepojovacie práce na vodovodných potrubiach budú realizované po ohlásení a 

vzájomnej dohode na HS vodovodov PVS, a.s. v Považskej Bystrici. 

- Najneskôr pred zahájením stavebných prác, investor je povinný 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. 

- Po vydaní kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby, investor — žiadateľ — obec 

Papradno uzatvorí s PVS, a.s. Dodatok č. 6 nájomnej zmluvy č. 3 / 2007.  

- V prípade, že investor nebude súhlasiť s uvedenými podmienkami, resp. stavba tak 

nebude zrealizovaná, žiadame za miestom pripojenia vo vzdialenosti do 10 m umiestniť 

vodomernú šachtu, v ktorej bude umiestnený združený vodomer 50/20, resp. 80/20 a 

vlastník rozšírenia verejného vodovodu uzatvorí s PVS, a.s. Zmluvu na dodávku pitnej 

vody z verejného vodovodu v majetku a správe PVS, a.s. 

 

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. Stavba bude mať charakter verejného vodovodu. Podľa § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. 

prevádzkovanie verejného vodovodu musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené 

živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu.  

 

14. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne 

cestné komunikácie. 

 

15. 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 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Obec Papradno zastúpená starostom obce, 018 13 Papradno 315, IČO 00317594 

požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 12. februára 2019 o vydanie stavebného 

povolenia na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu „SO – Rozšírenie 

verejného vodovodu“, lokalita Pod Kremnicou. Stavba je navrhnutá na pozemkoch k. ú. 

Papradno, parc. KNC č. 2560/1, 2568, 2516/1, KNE č. 20013, 20010, 20009, 20070, 20012, 

20008, 294. 
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Obec Jasenica vydala listom č. 34/2019 zo dňa 31. januára 2019 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. Na stavbu nie je potrebné vydanie územného rozhodnutia. 

 

Tunajší úrad na základe podanej žiadosti a predložených dokladov oznámil účastníkom 

konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania listom č. OU-PB-OSZP-

2019/002885-1/ZB1 zo dňa 18. februára 2019 a listom č. OU-PB-OSZP-2019/002885-2/ZB1 zo 

dňa 18. februára 2019. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 10. apríla 2019. 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. Z ústneho pojednávania bola 

spísaná zápisnica. 

 

K stavbe sa vyjadrili Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., SPP – 

distribúcia, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti   o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, ktorých podmienky sú zapracované 

v rozhodnutí. Súhlasné stanovisko bez pripomienok podalo Okresné riaditeľstvo hasičského a 

záchranného zboru Považská Bystrica listom č. ORHZ-PB1-1182-001/2018 zo dňa 4. januára 

2019. 

 

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 neurčuje. 

 

 

P o u č e n i e 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Pavel Petrík 

                                                                                                                    vedúci 
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Doručuje sa 

účastníci konania  

1. Stavebník – Obec Papradno 

2. ostatní účastníci konania - doručuje sa verejnou vyhláškou 

dotknuté orgány 

3. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

5. SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Stred 46/6,        

017 01 Považská Bystrica 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských 

partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica  


