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Č. j.:   OÚ-PB-OSZP 2019/004927-8 ZB1 A-20      Považská Bystrica 15.  júla  2019 

Vybavuje: Ing. Daniela Benčová 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

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

spoločnosťou AQUA PROCON s. r. o., Palackého 12, 612 00  Brno podala dňa 03. apríla   2019 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „Považská Bystrica - 

rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“. 

 

         Územné rozhodnutie na líniovú vodnú stavbu vydalo Mesto Považská Bystrica dňa 11. 01. 

2019 pod č. Odd. SP/6049/2018/61914/TA5. 

 

     Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák. 

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy             

v zmysle § 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), zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len stavebný zákon) prerokoval žiadosť navrhovateľa v stavebnom a vodoprávnom konaní 

s dotknutými orgánmi  a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti rozhodol 

takto: 

 

stavebníkovi  

Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica,  

IČO 36672076 
 

povoľuje  líniovú vodnú stavbu – 

„Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – 

prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ 

 
na pozemkoch KN-C parcelné  číslo 2473/1, 2557/3, 2557/5, 2557/6, 2604/2, 2607/2, 2608/5, 

2608/6, 2609/3, 2609/5, 2610/1, 2610/2, 2610/4, 2612/3, 2617/7, 3668/3, 3672/2, 3674/1, 

3674/2, 3674/3, 3675, 6102/86, 6102/87, 6102/93, 6102/101, 6102/103, 6102/116, 6102/117, 

6102/121  v katastrálnom území Považská Bystrica a na pozemkoch KN-E parcelné  číslo 2506, 

2557/1, 2557/4,  2563/2, 2564/1, 2604, 2611/1, 2611/2, 2614/1, 2614/2, 2614/3, 2615/2, 2618, 

2619, 2620, 2621, 2622/1, 3450, 3451/2,  3452/3, 3455/2, 3455/3, 3678/2, 3678/3, 3679/1, 

6020/3, 6029/1, 6102/3, 6111/4, 6111/6, 6111/22, 6111/27, 6111/34  v katastrálnom území 

Považská Bystrica podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a  podľa  § 66 ods. 1 stavebného zákona. 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

                    Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 
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Popis stavby: 

SO 03.4.1 Prívodný rad Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 1- rekonštrukcia 

v novej trase  

SO 03.4.1.1. Potrubie prívodného  radu Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 1- potrubie 

je vedené v novej trase, okrem úseku pozdĺž vodného toku Domanižanka oproti obchodnému 

domu TESCO až po križovatku Nábrežná a Partizánska, rekonštrukcia bude realizovaný 

bezvýkopovou technológiou relining. 

 potrubie PE100RC, SDR17 d160 o celkovej dĺžke 513 m a d110 o celkovej dĺžke 4m – 

výkop  

 potrubie PE100RC, SDR17 d160 o celkovej dĺžke 297 m– relining  

SO 03.4.1.2. Úpravy vodomernej šachty – ul.  Partizánska 

SO 03.4.1.3 Nová vodomerná šachta ul. Nábrežná 

SO 03.4.1.4 Prepojenie vodovodných prípojok. 

 Počet ks 1, o celkovej dĺžke 3,0m 

SO 03.4.3  Prívodný rad Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 3 

SO 03.4.3.1 Potrubie prívodného  radu Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 3 - 

rekonštrukcia v novej trase  

 potrubie PE100RC, SDR17 d160 o celkovej dĺžke 677 m  

SO 03.4.3.2 Prepojenie vodovodných prípojok 

 Počet ks 1, o celkovej dĺžke 7,0m 

SO 04.4 Nový vodovodný rad ul. Nábrežná 

 potrubie PE100RC, SDR17 110 o celkovej dĺžke 1081 m  

 Podzemný hydrant v počte 5 ks 

SO 04.5 Vodovodný rad ul. Partizánska 2 – rekonštrukcia v novej trase 

SO 04.5.1 Potrubie vodovodného radu - ul. Partizánska 2- rekonštrukcia rozvodného radu ul. 

Partizánska 2 v slepej uličke pozdĺž hlavnej cesty Partizánska, z dôvodu nevyhovujúcej 

združenej prípojky.  

 potrubie PE100RC, SDR17 d90 o celkovej dĺžke 116 m 

 Počet ks 7, o celkovej dĺžke 13,0m 

 Podzemný hydrant v počte 1 ks 

SO 05. Nové prepojenie vodovodu Dedovec -Kráľovka 

SO 05.1  Nový prepojovací rad Dedovec –Kráľovka 

 potrubie PE100RC, SDR17 d160 o celkovej dĺžke 161 m a TLT DN 300 o celkovej dĺžke 

1m 

SO 05.2  Opravy komunikácií po výkopoch 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : 

 zastavané plochy a nádvoria 

 orná pôdy 

 záhrady 

 ostatná plocha 

 trvalá trávnatý porast 

 

Stanovisko z hľadiska ochrany PPF : 

 dočasný záber poľnohospodárskej pôdy povolil Okresný úrad Považská Bystrica, 

pozemkový a lesný odbor svojím stanoviskom pod č. OÚ-PB-PLO-2019/001681-003 

LM6 dňa 25. 02. 2019.  
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Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 

ods. 3 a 4 určuje tieto podmienky: 

 

  

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Beňom, 

autorizovaným stavebným inžinierom, spoločnosť AQUA PROCON s. r. o., projektová 

a inžinierska spoločnosť, Palackého tř. 12, 612 00  Brno, ktorá je súčasťou tohto stavebného 

povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

 

1. Povolenie sa vzťahuje  na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti 

rozhodnutia. 

 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa situačného výkresu z overenej 

projektovej dokumentácie oprávnenou  právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 45 ods. 4 

stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu 

stavebnému úradu pri kolaudácii. 

 

3. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 12/2020. 

 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce               

a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu       

a tvorbu životného prostredia. 

 

5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby v zmysle § 43 d stavebného zákona. 

 

6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

 

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť  dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 

stavebného zákona všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické 

normy. 

 

8. Stavba bude uskutočňovaná : zhotoviteľom  - bude určený vo výberovom konaní, stavebník 

písomne oznámi do 15 dní od  ukončenia výberového konania tunajšiemu špeciálnemu 

stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby. Stavbu môže 

uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 

stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 

stavbyvedúci.  

 

9. Podmienky  úpravy staveniska: 

 

 Osadenie stavby  -  situovanie  sa určuje podľa situačného výkresu z projektovej       

dokumentácie.  

 

 Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore 

staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred odovzdaním staveniska. 

Musia sa, včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác 

náležito chrániť a podľa potreby sprístupniť. 
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 Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb. 

 

10. Počas výstavby  v zmysle § 46d  stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou 

projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho 

stavebného dohľadu. 

 

11. V zmysle § 43i stavebného zákona  zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.  

12. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch 

zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu. 

 

13. Pri realizácii stavby dodržať STN 736005 o priestorovom rozmiestnení  sietí.  

 

14. Stavebník je povinný pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete verejné 

aj súkromné a počas výstavby dodržať ich ochranné pásma v zmysle príslušných predpisov     

a noriem.  

 

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. pod zn. CS SVP OZ PN 

513/2019/2 zo dňa 18. januára 2019: 

 križovanie vodného toku realizovať bezvýkopovou technológiou, pretláčaním chráničky 

v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou dna s umiestnením štartovacích jám min. 4,0 m od 

brehovej čiary toku, 

 pri súbehu vodovodu s korytom vodného toku (Ul. Nábrežná) dodržať ochranné pásmo 

v šírke min. 4,0 m od brehovej čiary(umiestnenie v miestnej asfaltovej komunikácií, 

 pri stavebných a montážnych prácach dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať 

brehy, výkopovú zeminu ako i iné predmety neukladať do  vodnom toku, neznečistiť 

vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, zdržať sa činností, ktoré sú v rozpore s vodným 

zákonom,  

 poskytnúť porealizačné zameranie stavby v dotyku s vodným tokom v digitálnej forme, 

 začiatok prác v dotyku s vodným tokom oznámiť na Správu povodia stredného Váhu I, 

Púchov. 

16. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Lesov SR, štátneho podniku, OZ 

Považská Bystrica pod č.  71/230/2019 zo dňa 14. januára 2019: 

 stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie, 

 po ukončení prác pozemky uviesť do pôvodného stavu, 

 pri rekonštrukcii vodovodu v miestach pozdĺžneho odvodnenia je potrebné, aby potrubie 

bolo uložené v dostatočnej hĺbke, po ukončení prác odvodnenie uviesť do pôvodného 

stavu, 

 stavebník je povinný dbať, aby pri stavbe nedošlo k zníženiu prietočnosti profilu v koryte 

toku a do vôd neunikli látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú 

nezávadnosť, 

 stavebník je povinný dbať, aby stavba v prípade povodní vodu nezadržovala 

a nespôsobila jej vybreženie z koryta toku, 

 správca toku nezodpovedá za prípadné škody na stavbe spôsobené vodným živlom. 

 

17. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Trenčín  pod č.  TSK/2019/4852- 2  zo dňa 11. 04. 2019 o. i. : 
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 stavebník je povinný k vytýčeniu objektov v mieste cestnej komunikácie zabezpečiť 

účasť pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov- hranice 

cestného telesa, 

 stavebník zdokumentuje za účasti pracovníka SC TSK stavebný stav príslušnej cestnej 

komunikácie a priľahlého cestného telesa v mieste stavby pred začiatkom  realizácie 

stavebných prác  a získané údaje neodkladne odovzdá zástupcovi SC TSK, 

 stavebník zdokumentuje za účasti pracovníka SC TSK stavebný stav príslušnej cestnej 

komunikácie a priľahlého cestného telesa po realizácií stavebných prác  a získané údaje 

spolu s návrhom  na odstránenie prípadných závad a nedostatkov neodkladne odovzdá 

zástupcovi SC TSK, 

 stavebník je povinný zabezpečiť účasť pracovníka odboru dopravy TSK pri vytýčení 

rozsahu obnovy vozovky cestnej komunikácie po uložení vodovodného potrubia, 

z dôvodu určenia lomových bodov- hranice cestného telesa, 

 po uložení vodovodného potrubia  v osi jazdného pruhu cestnej komunikácie budú 

doplnené konštrukčné vrstvy a strojne položená asfaltová vrstva AC11/II, v min. šírke 

jazdného pruhu do pôvodnej nivelety cestnej komunikácie, preplátovanie konštrukčných 

vrstiev ( min. 150 mm), v zmysle Tech. Podmienok 01/2014 MDV a RR SR a bude 

obnovené vodorovné dopravné značenie, 

 stavebník je povinný predložiť v termíne kolaudačného konania, príp. predčasného 

užívania stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavby, 

 uloženie chráničky  vodovodného potrubia pretláčaním do telesa príslušnej komunikácie 

bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom min. 1,5 m od hrany 

spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, 

nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku, 

 stavebník je povinný pred začatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán 

o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácie, o určenie dopravného 

značenia a zariadenia, 

 realizáciou stavby neporušiť odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť 

do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej 

komunikácie, 

 stavebník je povinný umožniť správcovi komunikácie skontrolovať akúkoľvek časť diela, 

ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie,  

 po ukončení prác odovzdá stavebník časť telesa cestnej komunikácie priľahlej k stavbe 

preukázateľným spôsobom správcovi komunikácie. 

 

18. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Stredoslovenskej distribučnej      

a. s. Žilina zo dňa    31. 10.2018  pod č. 4600048216 a to najmä: 

 

 V predmetnej lokalite sa nachádzajú zariadenia majetku SSE-D, a. s. -  nadzemné    

vedenia  VVN- ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.– (15 m od krajného 

vodiča), pri prácach v ochrannom pásme je potrebné kontaktovať pracovníka SSD a. 

s., ktorý stanoví podmienky pre práce v ochrannom pásme v zmysle cit. zákona.  

 V predmetnej lokalite sa nachádzajú zariadenia majetku SSE-D, a. s.-  nadzemné    

vedenia  VN - ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.– (10 m od krajného 

vodiča), 

 V predmetnej lokalite sa nachádzajú zariadenia majetku SSE-D, a. s. – elektrické 

stanice vonkajšieho vyhotovenia- ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.– 

(10 m kolmo na hranicu objektu el. stanice)  
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 V predmetnej lokalite sa nachádzajú zariadenia majetku SSE-D, a. s. –podzemné 

vedenia VN, NN - od uvedených energetických zariadení je stavebník povinný  

dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.- (1 m od krajného vodiča), 

  pri prácach v ochrannom pásme  el. vedení 22 kV a el. staníc  je potrebné kontaktovať 

pracovníka SSD a. s., ktorý stanoví podmienky pre práce v ochrannom pásme 

v zmysle cit. zákona.   

 Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov 

stojacich a celistvosť uzemňovacej sústavy.  

 Požiadať o vytýčenie presnej trasy podzemných káblových vedení, je potrebné ju 

fyzicky vytýčiť. 

 V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vedenia NN-  v prípade súbehov 

a križovaní podzemných vedení dodržať manipulačný priestor 1,0 m na každú stranu. 

 V prípade súbehov a križovaní podzemných vedení dodržať manipulačný priestor 1,0 

m na každú stranu. 

 Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

 Pred zahrnutím dotknutého  energetického zariadenia musí realizátor prizvať zástupcu 

SSD, a. s. na kontrolu zariadenia, čo potvrdia v Zápise o vytýčení podzemného el. 

vedenia alebo  do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

 V prípade poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný bezodkladne oznámiť. 

 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach 

v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce 

sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia 

súbehov. 

 

 

19. Stavebník je povinný dodržať vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. 

TD/NS/0662/2017/Ki zo dňa 25. 03.  2019: 

 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. 

 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím 

vykonávania iných činností požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení. 

 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochranných pásmach plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením 

plánovaných prác. 

 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činností.  

 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D  vstup na stavenisko a výkon 

kontroly realizácie činnosti 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 
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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. 

 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP702 02 a podmienky uvedené v Zápise 

z vytýčenia. 

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a ich ochranných a bezpečnostných pásiem. 

 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a plynárenských 

zariadení dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 

906 01. 

 Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §800 

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

apod. 

 Akékoľvek práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť 

vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL 

plynovodu“. 

20. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia Správy TSK, Trenčín  pod č.  

SC/2019/88-4 zo dňa 17. 1. 2019:     

 trasu potrubia viesť súbežne s cestou II/517 v zelenom páse, umiestnenú min. 1,0 meter 

od krajnice cesty, 

 križovanie cestnej komunikácie II/517 (na troch miestach) a cesty III/1984 zabezpečiť 

pretlakom cestného telesa, umiestnením do chráničky tak, aby presah chráničky na oboch 

koncoch bol min. 0,6 m za nespevnenú krajnicu, 

 počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky, 

 stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty II a III.  

triedy, 

 pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným ODI, 

 pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti 

a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky, 

 v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť 

na vlastné náklady, 
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 po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do 

pôvodného stavu, 

 začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie. 

21. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia spol.   Teplo GGE, s. r. o., Považská 

Bystrica pod č.  24/19 zo dňa 29. 1. 2019 : 

 pre zahájením výkopových prác prizvať zástupcu spoločnosti Teplo GGE, s. r. o., 

Považská Bystrica k vytýčeniu tepelných rozvodov, 

 v ochrannom pásme tepelných rozvodov, ktoré je v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. 

o tepelnej energetike v zastavanom území 1 m na každú stranu potrubia, výkopové práce 

vykonávať ručne, 

 pri realizácii prác nesmie dôjsť k poškodeniu tepelných rozvodov,  

 pri obnažení tepelných rozvodov prizvať zástupcu spoločnosti Teplo GGE, s. r. o., 

Považská Bystrica ku kontrole tepelných rozvodov pred zásypom, z kontroly bude 

urobený zápis do stavebného denníka,  

 pri realizácii stavby dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 

priestorové usporiadanie inžinierskych sietí. 

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia spol.   KATES, s. r. o., Považská 

Bystrica zo dňa 11. 03.  2019 : 

 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. 

 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou. 

 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) vo vzdialenosti 

1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,, aby boli odkryté zariadenia 

riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu, zhutnenie 

zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), bezodkladné oznámenie každého 

poškodenia zariadenia, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami              

(z dôvodu, že spoločnosť KATES, s. r. o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom správcu siete.  

 Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení                            

v plnom rozsahu. 

 Požiadať o vytýčenie sietí spoločnosť KATES, s. r. o. samostatnou objednávkou. 

 V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti KATES,  

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.  

 V prípade ak v definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve KATES, s. r. o., je potrebné zo strany 
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žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

Požiadavku na presmerovanie resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia 

(zariadenia) je potrebné zaslať na sídlo správcu 

 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. 

 Umožniť priloženie chráničky do výkopov a podtlakov podľa podmienok Mesta 

Považská Bystrica. 

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia spol.   ELTODO OSVETLENIE, s. 

r. o., Košice pod zn.  0071/2019 zo dňa 21. 01.  2019 : 

 Súčasné zariadenie verejného a slávnostného osvetlenia nesmie byť stavbou poškodené 

ani inak dotknuté. Pri predčasnej demontáži VO je stavebník povinný zaistiť 

a prevádzkovať náhradné osvetlenie, ktorého stupeň bude odpovedať funkčnej triede  

komunikácie. Po dobu prevádzania stavebnej činnosti nesmie byť zariadenie VO a SO 

oplotené a musí byť správcovi prístupné a ovládateľné 24 hod. denne. V priebehu 

realizácie stavby musí stavebník zaistiť ochranu súčasného verejného alebo slávnostného 

osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením 

vozidlami alebo inou mechanizáciou. Pri poškodení káblov stavebník je povinný vymeniť 

celé káblové pole na vlastné náklady. 

 Za správnosť projektovej dokumentácie  zodpovedá projektant. Všetky ďalšie zásahy do 

zariadení VO a SO spolu s preložkami a demontážami musia byť so správcom dopredu 

odsúhlasené a dojednané. Tieto práce budú hradené stavebníkom. 

 Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať spoločnosť ELTODO 

OSVETLENIE, s. r. o., Košice o presné vytýčenie káblových rozvodov na danom úseku 

(kríženie so zemným vedením VO) resp. realizácie stavby.  

 Dodržať STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia. 

 Stavebník prizve technika spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Košice 

k odovzdaniu staveniska a zahájenie prác najmenej 5 dní vopred, taktiež ku 

kolaudačnému konaniu. 

 Prípadné poškodenie alebo iný  styk so súčasným zariadením VO a SO je nutné hlásiť  na 

dispečing VO. 

 Prípadne odpojenie prevádzkového zariadenia VO prevedie dodávateľ za dozoru 

pracovníkov spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Košice. 

 V ochrannom pásme káblov VO a SO je povolený len ručný výkop bez použitia 

mechanizmov. Ochranné pásmo je 1,0 m na každú stranu káblov. 

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky  stanoviska Krajského pamiatkového úradu 

Trenčín (ďalej len KPÚ), list č. KPUTN-2018/17901-2/71257 zo dňa 07. 09 2018: 

 Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich so stavbou ohlásiť                          

s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky. 

 Stavebník pred začatím výkopových prác zvolá kontrolný deň za účasti pracovníkov 

KPÚ, termín kontrolného dňa  ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ, z kontrolného 

dňa  vyhotoviť zápisnicu. 

 Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“)  

v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo 

prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý 

pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky 
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krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 

najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu              

a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta    

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami 

archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa 

prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich 

dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa                 

o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácií nálezu, metodike 

odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia Slovak Telekomu, a. s., 

Bratislava, list č. 6611916678 zo dňa 14. júna 2019: 

 

 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: 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 Stavebník je povinný  v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu 

o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. 

Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

 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. 

 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. 

 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 



11 
 

je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 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. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 

týždňov od jej zadania cez internetovú aplikáciu.                

 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. 

 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát                

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

 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 žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav 

Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac 

zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

 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 12129, 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). 

 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

 Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení   v plnom 

rozsahu. 

26. Stavebník je povinný dodržať podmienky  vyjadrenia MICHLOVSKY, spol. s.r.o., 

Piešťany,  list č. BA 0-840/2019 zo dňa 25. 03. 2019: 
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 Dôjde do styku s PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Bratislava.  

 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom.  

 Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických 

komunikáciách č. 351/2011 Z. z.) o ochrane sietí a zariadení 

 Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených 

plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním 

 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 PTZ priamo na 

povrchu terénu,objednať u správcu PTZ, preukázateľné oboznámenie zamestnancov, 

ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a tiež         

s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov 

vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného 

uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby 

pri prácach v miestach výskytu optických vedení 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. 

 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu. 

 Previesť zhutnenie zeminy pred zakrytím (zasypaním) pod a nad HDPE trasou, 

obnoviť krytie a značenie. 

 Bezodkladne oznámiť každého poškodenia PTZ, overiť výškové a stanovené  uloženie 

PTZ ručnými  sondami (z dôvodu, že prevádzkovateľ nezodpovedá  za zmeny 

priestorového uloženia PTZ  vykonaného bez jeho  vedomia). 

 Pred zasypaním obnažených miest PT prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

o nepoškodení trasy. 

 Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme.  

 Odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, prevysu a 

poškodeniu nepovolanou osobou. 

 Dodržať nad optickou trasou zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ. 

 

27. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanoviska  Národnej diaľničnej spoločnosti, 

a. s., Bratislava zo dňa 24. 05. 2018 pod č. 2431/47884/30203/2018: 

 Rešpektovať oprávnené požiadavka vlastníka a správcu dotknutej komunikácie- 

Trenčiansky samosprávny kraj. 

28. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanoviska Okresného úradu Považská 

Bystrica, pozemkového a lesného odboru pod č. OÚ-PB-PLO-2019/001682-002 LM6 zo 

dňa 18. 01. 2019 a OÚ-PB-PLO-2019/001681-003 LM6 zo dňa 25. 02. 2019. 

29. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanoviska OR PZ v Považskej Bystrici, 

ODI zo dňa 28. 09. 2018 pod č. ORPZ-PB-ODI-40-136/2018: 

 predložiť časový harmonogram etáp počas realizácie stavby, 

 dodržať podmienky stanovené správcom dotknutých komunikácií, ako aj príslušným 

cestným správnym orgánom, 

 trasa predmetnej stavby sa bude dotýkať pozemných komunikácií v čo 

najnevyhnutnejšom rozsahu, 

 práce súvisiace so stavbou vykonávať prioritne mimo obdobia výkonu zimnej údržby 

ciest, 
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 počas stavebných prác nesmie byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky 

a nesmie dochádzať k znečisteniu vozoviek, 

 pri križovaní stavbou dotknutých pozemných komunikácií využiť v čo najväčšom 

rozsahu technológiu riadeného pretláčania,  

 v dostatočnom predstihu (najmenej 7 dní vopred) informovať ODI o začiatku 

realizácie prác, 

 po ukončení všetkých prác uviesť stavbou dotknuté pozemné komunikácie do 

pôvodného stavu, 

 predložiť na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia. 

30. Stavebník je povinný rešpektovať rozhodnutie Okresného úradu Považská Bystrica, 

odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 18.03.2019 pod č. OÚ-PB-

OCDPK-2019/002798-005. 

31. Počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu verejných komunikáciítak, aby 

doprava bola bezpečná. 

32. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva zo dňa 23. 

01. 2019 pod č. OU-PB-OSŽP -2019/001694-2 ZG4 5: 

 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. 

 Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

 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). 

33. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny zo dňa 13. 

02. 2019 pod č. OU-PB-OSŽP -2019/00001565 –-2 ZJ 16 10: 

 Výrub drevín bude obmedzený pokiaľ možno na nevyhnutné minimum, obzvlášť pri 

brehových porastoch a pri výrube drevín nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného 

prostredia. 

 Výrub drevín bude realizovaný mimo vegetačného obdobia, resp. v období, keď v 

lokalite stavby nebude prebiehať hniezdenie vtáctva a rozmnožovanie živočíchov. 

 Terénne úpravy trvalého charakteru sa nebudú vykonávať na Kvašovskom potoku. 

34. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu. 

35. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, 

alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov. 
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36. Vlastník stavby je povinný dodržať  Nariadenie vlády  č. 510/2001 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a podľa jeho prílohy č.1 pred 

začatím prác na stavenisku predložiť oznámenie inšpektorátu práce. 

37. Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 90/1998 Z. 

z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť   a zdravie 

osôb a životné prostredie.  

38. Stavebník je povinný urobiť primerané opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do 

povrchových alebo podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu. 

39. Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania 

so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. 

40. Používať stroje a zariadenia v dobrom technickom stave a pravidelne ich kontrolovať. Pri 

prevádzkovaní stavby nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek činnosť, pri ktorej sa 

vyžaduje manipulácia so znečisťujúcimi látkami. 

41. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie povolenia 

na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa  § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona. 

K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných 

skúšok, doklady uvedené v § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných 

výrobkov.  

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané. 

 

     Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 

ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právnu moc, nebola  stavba začatá. 

 

     Správny poplatok bol v zmysle položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona 

č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 400,- €  v kolkových známkach. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

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

spoločnosťou AQUA PROCON s. r. o., Palackého 12, 612 00  Brno podala dňa 03. apríla   2019  

žiadosť    o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú  stavbu  „Považská Bystrica - 

rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“.. 

Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil zahájenie stavebného vodoprávneho konania 

a konania o osobitnom užívaní vôd oznámením zo dňa 24. apríla  2019 pod č. j. OU- PB- OSŽP 

– 2019/004927 -2,3 ZB1   a nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na 

deň 13. júna 2019.   

Líniová stavba je umiestnená na pozemkoch na pozemkoch KN-C parcelné  číslo 2473/1, 

2557/3, 2557/5, 2557/6, 2604/2, 2607/2, 2608/5, 2608/6, 2609/3, 2609/5, 2610/1, 2610/2, 

2610/4, 2612/3, 2617/7, 3668/3, 3672/2, 3674/1, 3674/2, 3674/3, 3675, 6102/86, 6102/87, 

6102/93, 6102/101, 6102/103, 6102/116, 6102/117, 6102/121  v katastrálnom území Považská 

Bystrica a na pozemkoch KN-E parcelné  číslo 2506, 2557/1, 2557/4,  2563/2, 2564/1, 2604, 

2611/1, 2611/2, 2614/1, 2614/2, 2614/3, 2615/2, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622/1, 3450, 3451/2,  

3452/3, 3455/2, 3455/3, 3678/2, 3678/3, 3679/1, 6020/3, 6029/1, 6102/3, 6111/4, 6111/6, 

6111/22, 6111/27, 6111/34  v katastrálnom území Považská Bystrica.  
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K pozemkom KN-C 3672/2 parcelné  číslo  v katastrálnom území Považská Bystrica má 

stavebník vlastnícke právo. 

Vlastnícke právo k pozemkom KN-C parcelné  číslo 2609/5, 2610/4, 2617/7, 6102/101,  

6102/103, 6102/116, 6102/117, 6102/121,   6102/93, v katastrálnom území Považská Bystrica 

má Národná diaľničná  spoločnosť, a. s., Bratislava. 

 

Vlastnícke právo k pozemkom KN-C parcelné  číslo 2610/2, 2608/6, 2608/5, 2607/2, 2604/2, 

2557/6, 2557/5, , 2557/3, v katastrálnom území Považská Bystrica a na pozemkoch KN-E 

parcelné  číslo 2506, 2563/2, 2564/1, 6111/2, 6111/34  má Mesto Považská Bystrica 

 

Vlastnícke právo k pozemku KN-C parcelné  číslo 2609/3 v katastrálnom území Považská 

Bystrica  má Adamčíková Emília, Nábrežná 1125/45, Považská Bystrica, k pozemku KN-C 

parcelné  číslo 2612/3 v katastrálnom území Považská Bystrica  Mudranincová Jaroslava, Hliny 

1399/222,  Považská Bystrica, k pozemku KN-C parcelné  číslo 2473/1  v katastrálnom území 

Považská Bystrica  Vlčík Jozef, Rozkvet 2041/79, Považská Bystrica, k pozemku KN-C parcelné  

číslo 3675 v katastrálnom území Považská Bystrica   Šprocha Pavel, SNP 1449/56, Považská 

Bystrica, k pozemku KN-C parcelné  číslo 3674/1 v katastrálnom území Považská Bystrica   

Grmanová Mária, Stred  56/46, Považská Bystrica, k pozemkom KN-E parcelné  číslo 3678/2, 

3678/3, 3679/1 v katastrálnom území Považská Bystrica Harciníková Iveta, Ing., SNP 1426/5, 

Považská Bystrica, k pozemku KN-C parcelné  číslo 3674/3 v katastrálnom území Považská 

Bystrica  má Komada Róbert, Stred 50/21, 017 01 Považská Bystrica. 

 

Vlastnícke právo k pozemku KN-E parcelné  číslo 2611/1 v katastrálnom území Považská 

Bystrica majú Šimíková Oľga, Lánska 936/37, Považská Bystrica, Šimíková Jana, Štúrova 34/6, 

Považská Bystrica, Králiková Helena, Pribinova 970/22, Považská Bystrica, Krúpa Tibor, 

Pribinova 964/5, Považská Bystrica, Šprochová Mariana, Zakvášov 1506/24, Považská Bystrica. 

 

Vlastnícke právo k pozemku KN-C parcelné  číslo 2610/1 a k pozemku KN-E parcelné  číslo 

2614/1v katastrálnom území Považská Bystrica majú Rumanová Mária, Mirkovice 56, ČR, 

Marciňová Božena, Dubková 65, Lazy pod Makytou, Maniš Miroslav, Šoltésovej 20, Považská 

Bystrica, Maniš Ľubomír, Dražkovce 69, Dražkovce pri   Martine,  Šimík Štefan, Bedřicha 

Smetanu 18, Trnava,  Stoklasová Gabriela, MUDr., Bedřicha Smetanu 18, Trnava, Hvolková 

Žofia, MDD 1041/6, Dolný Kubín, Šimík Augustín, Jindřišská 343, Petřvald, ČR, Lumpeová 

Margita, Západní 2817, Varnsdorf, ČR, Šimík Eduard, Bystřice nad Olší, č. 384, ČR 

Bielik David, Šoltésovej 1660/162, Považská Bystrica, Bielik Lukáš, Šoltésovej 1660/162, 

Považská Bystrica, Garčárová Marcela, Stred 50/23, Považská Bystrica, Adamčíková Mária, 

Milochov 25, Považská Bystrica, Mráz Michal, Školní 405/14, Lovosice, ČR, Gachulincová 

Renáta, Ing., Medveďovej 1575/15, Bratislava - Petržalka, Pastorek Vojtech, Pionierska 985/28, 

Považská Bystrica, Sachanska Jozefína, Ing., Javornícka 6167/3, Banská Bystrica,  Mráz 

Vladimír, Lánska 933/19, Považská Bystrica, Wyrwinski Ivana r. Mrázová, Považská Bystrica 

Adamčíková Michaela, Nábrežná 3463/7, Vrútky. 

Vlastnícke právo k pozemku KN-E parcelné  číslo 2557/1 v katastrálnom území Považská 

Bystrica majú Stenchláková Anna, Nábrežná 1017/31, Považská Bystrica, Petríková Helena, 

Šoltésovej 489/140, Považská Bystrica, Žabková Dagmar, Dimitrovova č.s.3/6, 972 51 

Handlová, Trojanovská Ľudmila,  Mgr., Sibírska 7429/4, Prešov, Štrbák František, Kollárova 

čs.6/3, Spišská Nová Ves, Štrbák Anton,  Ing., Kukučínova 16, Spišská Nová Ves, Knišková 

Daniela, SNP 1480/132, Považská Bystrica, Martončík Peter, Branisková 1230/24, Košice - Staré 

Mesto. 
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Vlastnícke právo k pozemku KN-C parcelné  číslo 3674/2 v katastrálnom území Považská 

Bystrica  majú Šiška Jozef, Partizánska 1141/61, Považská Bystrica  a Terézia Šišková, 

Partizánska 1141/61 Považská Bystrica. 

 

     Stavebník má k pozemkom iné právo - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena. 

 

Vlastnícke právo k pozemkom KN-C parcelné  číslo 3668/3, v katastrálnom území Považská 

Bystrica a na pozemkoch KN-E parcelné  číslo 3455/2,  6029/1, 6111/22, má Mesto Považská 

Bystrica. 

Vlastnícke právo k pozemkom KN-C parcelné  číslo 6102/86 a  6102/87 v katastrálnom území 

Považská Bystrica, k pozemkom KN-E parcelné  číslo 2622/1, 6102/3, má Trenčiansky 

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, ktorý súhlasil 

s umiestnením stavby na pozemku. Spôsob využívania pozemku- pozemok na ktorom je 

postavená inžinierska stavba – cestná komunikácia. 

 

Vlastnícke právo pozemkom KN-E parcelné  číslo, 2557/4, 2604, 2611/2, 2614/2, 2614/3, 

2615/2, 2618, 2619, 2620, 2621, 3450, 3451/2,  3452/3, 3455/3, 6020/3, 6111/4, 6111/6, 6111/27 

v katastrálnom území Považská Bystrica má Slovenská republika. 

 

     Mesto Považská Bystrica v záväznom stanovisku v zmysle § 140b stavebného zákona zo dňa 

09. 04. 2019  pod číslom Odd. ÚP/3323/2018/10554/TI4-10 súhlasilo ako  všeobecný stavebný 

úrad s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.  

      

     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného 

zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením  stavby (ani budúcim 

užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo 

ohrozené práva   a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné 

technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný 

úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. 

 

    K stavbe sa vyjadrili: Mesto Považská Bystrica, Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., Považská 

Bystrica, Správa ciest TSK, Trenčín,  Teplo GGE, s.r.o., Považská Bystrica, SEPS, a.s., 

Bratislava, Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, OTNS, a. s., Bratislava, GGE distribúcia 

a. s. , Považská Bystrica, Eustream, a. s., Bratislava, PEGO Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica, 

Okresný úrad Považská Bystrica, PLO, Vares, s.r.o., Považská Bystrica, PLAYMAX s.r.o., 

Považská Bystrica, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Správa 

povodia stredného Váhu I, Púchov, Lesy SR, OZ Považská Bystrica, SPP- distribúcia, a.s. 

Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, š. r. o., Bratislava, KATES, s.r.o., Považská 

Bystrica, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava,O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Slovanet, a. s., Bratislava, 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 

ovzdušia, Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, TSK, Trenčín,Slovak Telekom, a. 

s. Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina.  

  

     Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordinované a zohľadnené 

v podmienkach tohto rozhodnutia. 
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     Na základe predložených dokladov a priebehu konaní 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.  

 

      Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené  

a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných,  tunajší orgán  štátnej vodnej správy rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e 

 

     Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný  úrad 

Považská Bystrica, odbor  životného prostredia. 

    Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom.  

 

     Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2  

stavebného zákona  a musí  byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            

Ing. Pavel Petrík 

  vedúci  

 

 

Rozdeľovník : 

Účastníci konania: 

1. Zástupca navrhovateľa a projektant : AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00  Brno 

2. Ostatní účastníci konania : doručenie verejnou vyhláškou 

 

Vlastníci dotknutých pozemkov: 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04Bratislava 

Mesto Považská Bystrica 

Šiška Jozef, Partizánska 1141/61, 017 01 Považská Bystrica  

Terézia Šišková, Partizánska 1141/61, 017 01 Považská Bystrica 

Mudranincová Jaroslava, Hliny 1399/222,  017 01 Považská Bystrica 

Rumanová Mária, 382 31 Mirkovice 56, ČR  

Marciňová Božena, Dubková 65, 020 55 Lazy pod Makytou 

Maniš Miroslav, Šoltésovej 20, 017 01 Považská Bystrica 

Maniš Ľubomír, Kirovova 7/61,  Martin  

Maniš Ľubomír, Dražkovce 69, 038 02 Dražkovce pri   Martine  

Šimík Štefan, Bedřicha Smetanu 18, 917 08 Trnava  
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Stoklasová Gabriela, MUDr., Bedřicha Smetanu 18, 917 08 Trnava 

Hvolková Žofia, MDD 1041/6, 026 01 Dolný Kubín  

Šimík Augustín, Jindřišská 343, 735 41 Petřvald, ČR 

Lumpeová Margita, Západní 2817, 407 47 Varnsdorf, ČR 

Šimík Eduard, 739 95, Bystřice nad Olší, č. 384, ČR 

Bielik David, Šoltésovej 1660/162, 017 01 Považská Bystrica 

Bielik Lukáš, Šoltésovej 1660/162, 017 01 Považská Bystrica 

Garčárová Marcela, Stred 50/23, 017 01 Považská Bystrica 

Adamčíková Mária, Milochov 25, Považská Bystrica 

Mráz Michal, Školní 405/14, 410 02 Lovosice, ČR 

Gachulincová Renáta, Ing., Medveďovej 1575/15, 851 04 Bratislava - Petržalka  

Pastorek Vojtech, Pionierska 985/28, 017 01 Považská Bystrica, 

Sachanska Jozefína, Ing., Javornícka 6167/3, 974 11 Banská Bystrica  

Mráz Vladimír, Lánska 933/19, 017 01 Považská Bystrica 

Mráz Vladimír, SNP 1482/137, 017 01 Považská Bystrica 

Wyrwinski Ivana r. Mrázová, 017 01 Považská Bystrica 

Adamčíková Michaela, Nábrežná 3463/7038 61 Vrútky 

Adamčíková Emília, Nábrežná 1125/45, 017 01 Považská Bystrica 

Grmanová Mária, Stred  56/46, 017 01 Považská Bystrica 

Vlčík Jozef, Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica 

Komada Róbert, Stred 50/21, 017 01 Považská Bystrica 

Šprocha Pavel, SNP 1449/56, 017 01 Považská Bystrica 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Slovenská republika 

Gazdíková Soňa, Hospodárska 3609/31, 917 01 Trnava 

Urbár Považská Bystrica 

Krekáčová Anna, Partizánska č.s.1096/16, 017 01 Považská Bystrica 

Giretová Jozefína, Pribinova č.s.1137/8, 017 01 Považská Bystrica 

Miškay Daniel, Ing., Štós 163,  044 26Štós 

Miškay Karol, MUDr., Mládežnícka 1435/1, 020 01 Púchov  

Králiková Helena, Pribinova 970/22, 017 01 Považská Bystrica 

Krúpa Tibor, Pribinova 964/5, 017 01 Považská Bystrica 

Šprochová Mariana, Zakvášov 1506/24, 017 01 Považská Bystrica 

Šimíková Oľga, Lánska 936/37, 017 01 Považská Bystrica 

Šimíková Jana, Štúrova 34/6, 017 01 Považská Bystrica 

Adamčík Jozef, Štúrová 42/18, 017 01 Považská Bystrica 

Harciníková Iveta, Ing., SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica 

Stenchláková Anna, Nábrežná 1017/31, 017 01 Považská Bystrica  

Petríková Helena, Šoltésovej 489/140, 017 01 Považská Bystrica  

Žabková Dagmar, Dimitrovova č.s.3/6, 972 51 Handlová  

Trojanovská Ľudmila,  Mgr., Sibírska 7429/4, Prešov  

Štrbák František, Kollárova čs.6/3, 052 01 Spišská Nová Ves  

Štrbák Anton,  Ing., Kukučínova 16, 052 01 Spišská Nová Ves  

Knišková Daniela, SNP 1480/132, 017 01 Považská Bystrica  

Martončík Peter, Branisková 1230/24, 040 01 Košice - Staré Mesto 

 

Vlastníci susedných nehnuteľností 

 

 Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 
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1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47  Žilina 

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, Pov. 

Bystrica  

4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Závod Povodie 

stredného Váhu I, č. budovy 1/07, 020 71 Nimnica 

5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 

834/3, 921 80 Piešťany 

6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica  

7. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

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

9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Nova 2 , P.O. BOX 148, 971 06 Prievidza 

10. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CD a PK 

12. Lesy SR, š.p., Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica 

13. Teplo GGE, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 

14. Eltodo osvetlenie, Rampová 5, 040 01 Košice 

15. Mesto Považská Bystrica, odbor prevádzky, údržby a služieb mesta 

16. Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP- úsek OP a K 

17. Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP- úsek OH 

18. Okresný úrad Považská Bystrica, LPO 

19. SATRO, s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava 

20. KATES s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica 


