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Č. j. OU-PB-OSZP-2019/010787-11/ZB1 A-20                                           V Považskej Bystrici 28. 10. 2019 

Vybavuje:  Ing. Jarmila Hlobíková  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

     Spoločnosť Forklift group, s. r. o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica,                   

IČO 51 085 194, podala dňa 15. augusta 2019 a doplnila dňa 17. septembra 2019 na Okresnom 

úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len tunajší úrad) žiadosť 

o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu – ,,Predĺženie ochrannej hrádze“, ktorá sa bude 

realizovať v rámci stavby -  ,,IBV Šurabová - Zákvašov“. 

 

     Na predmetnú líniovú vodnú stavbu bolo Mestom Považská Bystrica vydané územné 

rozhodnutie pod č. Odd. SP/1171/2019/58839/TS1-2, dňa 7. augusta 2019.  

 

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

vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy 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 vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, podľa          

§ 61 písm. a) a c)  a podľa § 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), podľa zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120                  

ods. 1 zákona 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, spoločnosti  
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povoľuje podľa § 26 ods. 1 vodného  zákona, podľa § 66 stavebného zákona a podľa                   

§ 46 správneho poriadku, líniovú vodnú stavbu - ,,Predĺženie ochrannej hrádze“, ktorá sa bude 

budovať v rámci stavby: ,,IBV Šurabvá – Zákvašov“  a ktorá bude pozostávať z nasledujúcich 

častí: 

- jednostranný, homogénny  násyp s prevýšením Q100 + 0,65 m, 

- v mieste budovania násypu uskutočniť skrývku ornice a zeminy v hr. 0,3 m, 

skladba 50-70 % piesok, 50 – 30 % ílovité časti (piesčité hliny, zahlinené piesky 

a štrky), 

- previazanie hrádze s podložím uskutočniť zaväzovacou ostrohou po celej dĺžke 

hrádze, v časti jej pôdorysu, 

- prehĺbenie ostrohy v min. hĺbke 0,5 m pod odhumusovanie, 

- smerové pomery kruhové oblúky polomerov R= 7-18 m, medzipriamky v max. 

dĺžke 40,00 m, 

- sklonové pomery v celej dĺžke, pozdĺžny sklon do 10 % 

- tvar svahu lichobežníkový, zahumusovaný v priečnom sklone 1:2,0 a osiaty 

v miestach, kde namáhanie drnov proti účinkom prúdiacej vody nepresiahne 

dovolené namáhanie (т má byť max. 60-80 Pa). 

- výška hrádze 0,60 – 0,67 m so šírkou v korune 3,0 m a dĺžka hrádze 76,0 m. 

 

(Ochranná hrádza bude napojená na existujúcu ochrannú hrádzu a bude vybudovaná,               

ako jednostranná, ľavobrežná hrádza, pozdĺž celej budúcej zástavby IBV v súbehu s vodným 

tokom Domanižanka, evid. pod č. 251 v r. km 5,0,  minimálne 1 m od brehovej čiary vodného 

toku) 

 

    Líniová vodná stavba bude vybudovaná na pozemkoch KN-C par. č. 2710/51, 2710/48, 

2710/47, 2710/44, 2710/43, 2710/41 a 2710/25 v k. ú. Považská Bystrica. 

 

     Spôsob doterajšieho využitia pozemkov 

 orná pôda a ostatný plocha 

 

     Stanovisko z hľadiska ochrany PPF 

 pri dočasnom zábere PPF do 1 roka je navrhovateľ povinný pred začatím stavby 

požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o udelenie 

súhlasu podľa § 18 zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

     Na uskutočnenie líniovej vodnej stavby, špeciálny stavebný úrad podľa § 26 ods. 2 

vodného zákona a podľa § 66 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona, určuje tieto podmienky:  

1. Líniová vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorá je 

vypracovaná Ing. Miloslavom Remišom, autorizovaným stavebným inžinierom.  

Predmetná projektová dokumentácia je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné 

zmeny na líniovej vodnej stavbe nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia 

špeciálneho stavebného úradu. 

2. Povolenie sa vzťahuje  na líniovú vodnú stavbu, ktorej základný popis je uvedený 

v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia. 

3. Líniová vodná stavba bude ukončená najneskôr do 12/2020. 
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4. Celkové náklady na líniovú vodnú stavbu budú podľa projektovej dokumentácie      

40 000,0 eur. 

5. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník musí zabezpečiť vytýčenie            

líniovej vodnej stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických 

a kartografických činnosti autorizovaným geodetom a kartografom. 

6. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému 

úradu pri kolaudácii líniovej vodnej stavby. 

7. Pri uskutočňovaní líniovej vodnej 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. 

8. Pri uskutočňovaní líniovej vodnej stavby, dodržiavať ustanovenia vyhlášky SÚBP             

č. 374/1990 Zb.  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

9. Líniová vodná stavba, musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať 

základným požiadavkám na stavby podľa § 43 d) stavebného zákona. 

10. Pri realizácii líniovej vodnej stavby (od začiatku až po koniec) musia byť dodržané 

príslušné ustanovenia § 47 až § 53 všeobecno-technické požiadavky na výstavbu                

a príslušné technické normy. 

11. Líniová vodná stavba bude uskutočnená 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 

vodnej stavby a časti líniových vodných stavieb. Vodnú stavbu a časti líniových vodných 

stavieb môže uskutočňovať iba právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 

stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavieb vykonáva 

stavbyvedúci.  

12. Podmienky  úpravy staveniska: 

a. Osadenie líniovej vodnej stavby -  situovanie sa určuje podľa situačného výkresu     

z projektovej dokumentácie.  

b. 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 náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. 

c. Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných 

osôb. 

13. Počas výstavby podľa § 46 d ods. 1, 2 a 3 stavebného zákona viesť stavebný denník 

od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác a predložiť           

ho špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii líniovej vodnej stavby. 

14. Vlastník a prevádzkovateľ líniovej vodnej 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. 

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

a počas výstavby dodržať ich ochranné pásma v zmysle príslušných predpisov a noriem. 

16. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie líniovej vodnej stavby.  
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17. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavenisku znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

18. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia správcov sietí dotknutých povoľovanými 

stavebnými objektmi. 

19. Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na 

to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku.  

20. Podľa § 43 i) ods. 3 stavebného zákona musí byť stavenisko zabezpečené pred vstupom 

cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj 

úplným ohradením,  musí byť označené, ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o 

stavbe a účastníkoch výstavby, mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo 

z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného 

odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí 

čistiť, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 

umiestnenie zariadenia staveniska, umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich 

stavebné práce, musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, mať vybavenie 

potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 

ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 

predpisov, zabezpečené pred vstupom cudzích osôb  zariadiť, usporiadať a vybaviť 

stavenisko.  

21. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby                      

o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu. 

22. Pri realizácii líniovej vodnej stavby, dodržať STN 73 6005 o priestorovom  rozmiestnení  

sietí. 

23. Pri uskutočňovaní líniovej vodnej stavby, treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, 

ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné 

postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby 

životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré 

chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 

24. Líniovú vodnú stavbu, uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom podľa zákona 

č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje 

bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie.  

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia od Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š. p. OZ Piešťany, vydané pod č. CS SVP OZ PN 5574/2019/2, zo dňa 16. júla 

2019 a to: 

- Pri stavebných prácach a užívaní stavby dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať 

brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo 

inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore s vodným zákonom. 

- V zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona, správca toku nezodpovedá za škody spôsobené 

mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 

26. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia od Slovak Telekom a. s., Bratislava 

vydané pod č. 6611728272, zo dňa 9. júna 2019 a to: 

- 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. 
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- 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. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák 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 Slovák 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. 

- 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. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovák 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 Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení. 

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia na zmenu stavu mokrade, vydané 

Okresným úradom Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod č. OU-TN-

OSZP1-2019/023539-3/SD, dňa 18. júla 2019 a to: 

- Zabezpečiť, aby pri realizácii činnosti nedošlo k znečisteniu vodného toku a ku 

kontaminácii mokradných ekosystémov. 

- Ochranná hrádza bude vybudovaná mini. 1 m od brehovej čiary, aby nedošlo k zasypaniu 

existujúcej stromovej vegetácie. 

- Dno, brehy a meandre vodného toku budú zachované v pôvodnom stave. 

- Súvislá brehová vegetácia bude doplnená do roka od kolaudácie vodnej stavby v úseku 

jestvujúcej hrádze po križovanie s komunikáciou III/1986, budú použité druhy vŕba biela 

(Salix alba) a jekša lepkavá (Almus glutinosa). 

- Dátum realizácie prác bude nahlásený na Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej 

krajinnej oblasti Strážovské vrchy (Orlove 189, 971 01 Považská Bystrica, najmenej tri 

pracovné dni pre ich uskutočnením. 

28. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v rozhodnutí o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie, vydané Okresným úradom Považská Bystrica, odbor starostlivosti 
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o životné prostredie pod č. OÚ-PB-OSZP-2019/002850-21-ZK1 – A10 dňa 15. apríla 

2019 a to: 

- Spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií. 

- Odpad z údržby hrádze kompostovať. 

- Realizáciu výstavby bude potrebné vykonávať v mimo vegetačnom  a mimo 

hniezdnom období väčšiny druhov vtáctva (od 1.10. do 30.3.). 

- Minimalizovať prípadné výruby, v čo najväčšom rozsahu zrealizovať presadenie krovín   a 

mladých jedincov stromov, uprednostniť náhradnú výsadbu pred finančnou 

kompenzáciou, výrub realizovať v období (1.10. – 30.3.), počas výkopových prác bude 

potrebné stromy, v blízkosti ktorých budú práce prebiehať chrániť debnením, aby nedošlo 

k poškodeniu kmeňa. Výkopové práce musia byť v takýchto prípadoch urobené ručne a 

prípadne poškodené korene ihneď ošetriť a tým zamedziť ich presychaniu v zmysle STN 

83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

- Sadové úpravy realizovať v súlade s príslušnými normami STN 83 7016 Rastliny a ich  

výsadba, STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. 

- Navrhovateľ je povinný zabezpečiť, aby strojné vybavenie bolo vo vyhovujúcom 

technickom stave s pravidelnými emisnými kontrolami.  

- Zásahy do samotného vodného toku budú vylúčené. 

- Výstavbu organizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku na okolitú zónu. Stavbu 

vykonávať iba v pracovných dňoch, maximálne do 20.00 hod, príp. v sobotu max. do 

14.00 hod; 

- Pravidelne vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 

- Mať na stavenisku pohotovostnú zásobu sorbentu a príslušné náradie na okamžitý sanačný 

zásah v prípade havárie alebo poruchy a úniku ropných látok na terén.  

- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

znečisťujúcich  látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

- Navrhovateľ je povinný  urobiť také opatrenia, aby nedošlo k výrazným zmenám 

fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vodného toku (narušenie dna koryta 

vodného toku, narušenie ľavého brehu vodného toku), ktoré by mohli viesť k dočasným 

zmenám bentickej fauny vodného toku a k dočasnému zhoršovaniu ekologického stavu 

útvaru povrchovej vody. 

- Navrhovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia vodného zákona. 

- Pri realizácii činnosti vykonať minimálny zásah do jestvujúcej sprievodnej vegetácie 

vodného toku a v rámci projektu návrh jej dotvorenia geograficky a stanovištne 

pôvodnými druhmi na predmetnom úseku od konca hrádze po križovanie s komunikáciou 

III/1986.  

29. Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so 

znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany podzemných 

a povrchových vôd. 

30. Stavebný materiál, ktorý by obsahoval znečisťujúce látky sa musí skladovať tak,    

aby tieto nevnikli do podzemných a povrchových vôd, alebo aby neohrozili ich 

kvalitu. 

31. V prípade akéhokoľvek zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi       

látkami je potrebné rešpektovať § 39 vodného zákona a vyhlášku č. 200/2018 Z. z.,  

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,              

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 

vôd. 

32. Podľa § 3 a § 4 vyhlášky pravidelne vykonávať kontroly zariadenia v rámci stavby, 

ako aj vykonávať jeho pravidelnú údržbu a opravu.  
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33. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným 

právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.  

34. Poškodené susedné nehnuteľnosti a terén pri uskutočňovaní vodnej stavby a častí 

líniových vodných stavieb, uviesť do pôvodného stavu. 

35. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia vydané Okresným úradom Považská 

Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, pod 

č. OU-PB-OSZP-2019/008772-2 ZG4 5, dňa 3. júla 2019 a to hlavne: 

- 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.  

- Vzniknuté odpady je potrebné zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom. 

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

- 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.  

- 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). 

36. Líniová vodná stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na 

vydanie povolenia na uvedenie líniovej vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 

ods. 3 vodného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch 

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

stavebných výrobkov. 

37. Predmetná líniová vodná stavba podlieha podľa § 56 ods. 4 vodného zákona pod 

Kategorizáciu vodných stavieb. Z tohto dôvodu stavebník pri kolaudácii líniovej 

vodnej stavby predloží tunajšiemu úradu doklad od Ministerstva životného 

prostredia SR o zaradení líniovej vodnej stavby do kategorizácie. 

38. V záujme zabezpečenia prevádzky a náplne účelu líniovej vodnej stavby - 

,,Predĺženie ochrannej hrádze“ je stavebník povinný, po jej vybudovaní, predmetnú 

líniovú vodnú stavbu, geometricky zamerať a zriadiť vecné bremeno v prospech 

prevádzkovateľa líniovej vodnej stavby, ktoré bude zapísané na katastri 

nehnuteľnosti. Zápis o zavkladovaní vecného bremena na katastri nehnuteľností 

bude tunajšiemu úradu doložený ku kolaudácii líniovej vodnej stavby.   

 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli uplatnené.   

 

     Líniová vodná stavba nesmie byť začatá, kým predmetné stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 

dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, neboli vodná stavba a časti líniových vodných 

stavieb začaté. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

     Spoločnosť Forklift group, s.r.o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica,                   

IČO 51 085 194, podala dňa 15. augusta 2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na 

líniovú vodnú stavbu – ,,Predĺženie ochrannej hrádze“, ktorá sa bude realizovať v rámci stavby 

-  ,,IBV Šurabová - Zákvašov“. 

 

Keďže predložená žiadosť neobsahovala potrebné podklady pre vydanie stavebného povolenia 

na vyššie uvedenú líniovú vodnú stavbu, tunajší úrad predmetné stavebné konanie prerušil 

rozhodnutím, vydaným pod č. OU-PB-OSZP-2019/010787-2 ZB1, dňa 30. augusta 2019 a vyzval 

navrhovateľa na doplnenie svojej žiadosti o potrebné podklady a zároveň ho upozornil, že ak 

v stanovenej lehote svoje podanie nedoplní, bude predmetné stavebné konanie na líniovú vodnú 

stavbu zastavené. 

Navrhovateľ svoju žiadosť doplnil dňa 17. septembra 2019.  

 

Tunajší úrad oznámil začatie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu, oznámením zo 

dňa 19. septembra 2019 pod č. OU-PB-OSZP-2019/010787-2 ZB1 a nariadil na prerokovanie 

predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň 18. októbra 2019. Zároveň všetkých účastníkov 

konania a zúčastnené osoby upozornil podľa § 21 ods. 2 správneho poriadku, že svoje námietky 

a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.   

 

     Na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke sa vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich 

skutočností.  

     Tunajší úrad podľa § 32 ods. 1, správneho poriadku zistil presný a úplný stav veci a za tým 

účelom si obstaral potrebné podklady a písomnosti pre vydanie rozhodnutia. 

 

     Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad 

postupoval v predmetnom konaní v úzkej súčinnosti so splnomocneným za navrhovateľa s pánom 

Tomášom Vojtekom a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, 

ktorých sa dané správne konanie týkalo a dal im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy 

účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy  

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

     Možnosť vyjadriť sa k podkladom daného konania, na ústnom konaní využilo Združenie 

Slatinka, P.O.BOX 67, ul. A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen v zastúpení splnomocneného pána 

Igora Sádeckého.   

     Po oboznámení sa s predloženými dokladmi k stavebnému konaniu, splnomocnený za 

organizáciu Združenie Slatinka, pán Sádecký, do zápisnice uviedol nasledovné –  

     Za dodržania podmienok uvedených v rozhodnutí na zmenu stavu mokrade vydanom 

Okresným úradom Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TN-OSZP1-

2019/023539-3/SD, zo dňa 18. júla 2019 a podmienok stanovených v rozhodnutí o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, vydanom Okresným úradom Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PB-OSZP-2019/002850-21-ZK 2 – A10 dňa            

15. apríla 2019, súhlasí s realizáciou líniovej vodnej stavby. Pripomienky uvedené v písomnom 

vyjadrení vydanom Združením Slatinka, P.O.BOX 67, ul. A. Sládkovičova 2, 960 01 Zvolen,     

dňa 18. októbra 2019 sú na základe vyššie uvedeného bezpredmetné. Tiež uviedol, že spomínaný 
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podnet v písomnom vyjadrení, na preskúmanie mimo odvolacieho konania voči územnému 

rozhodnutiu Mesta Považská Bystrica, nebol ešte zaslaný a ani sa ich organizáciou zasielať 

nebude. 

 

     Ostatní účastníci konania a zúčastnené osoby, svoju možnosť vyjadriť sa k vyššie 

uvedeným zisteniam a podkladom predmetného správneho konania, nevyužili, z toho 

dôvodu, tunajší úrad považuje ich stanovisko za kladné.  

 

      K predmetnej líniovej vodnej stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Považská 

Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Mesto 

Považská Bystrica, Slovak Telekom, a. s. Bratislava, Považská vodárenská spoločnosť a. s., 

Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina, SPP – distribúcia, a. s. Žilina, SVP, š. p., OZ Piešťany, 

SPSV I., Nimnica. 

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

v podmienkach tohto rozhodnutia. 

 

     Prevádzkou hrádze nebudú vznikať odpadové vody. Odpad počas výstavby vznikne - 17 05 06 

Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O. Počas údržby hrádze vznikne odpad - 20 02 01 

biologicky rozložiteľný odpad O (odpad z údržby zelene). V súvislosti s výstavbou a údržbou 

hrádze je potrebné počítať so zdrojmi hluku - stavebné stroje a prejazdy vozidiel počas výstavby,  

hluk počas údržby. Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia ani 

zápachu do vonkajšieho prostredia. 

 

          K navrhovanému projektu predĺženia ochrannej hrádze bolo vypracované stanovisko 

Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len VÚVH) Bratislava (14.12.2018) v súlade    

s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Posúdenie významnosti vplyvu 

realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej a podzemnej vody bolo 

realizované vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) o vodách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je 

transpozíciou čl. 4.7 rámcovej smernice  o vodách (RVS). Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RVS 

bolo posúdené (VÚVH, 2018), či realizácia navrhovanej činnosti (počas výstavby a prevádzky) 

nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 

SKV0192 Domanižanka ako aj zmeny hladiny dotknutých útvarov podzemných vôd SK1000400P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu a prítokov a SK2001800F 

Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny. Z hľadiska 

ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky 

látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov.       

Na základe stanoviska VÚVH Bratislava (2018) nie je predpoklad ovplyvnenia hydrologického 

režimu ani morfologických podmienok riečneho koryta, ani vplyv na fyzikálno-chemické prvky 

kvality vody. Realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí zhoršenie ekologického stavu povrchovej 

vody Domanižanky. Počas výstavby sa nepredpokladá ovplyvnenie obehu a režimu podzemných 

vôd (VÚVH, 2018). 

 

     Počas výstavby, ktorá bude prebiehať v bezprostrednej blízkosti vodného toku môže dôjsť 

k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vody, zakaleniu toku, čo 
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sa môže lokálne prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky sú citlivé 

na hydromorfologické zmeny. Vplyvy na fytobentos sa nepredpokladajú. Po ukončení výstavby 

možno predpokladať, že fyzikálne (hydromorfologické) charakteristík vody, sa vrátia do 

pôvodného stavu a nedôjde k zhoršeniu ekologického stavu Domanižanky (VÚVH, 2018). Počas 

prevádzky posudzovanej činnosti nedôjde k hydromorfologickým zmenám ani zmenám 

ekologického stavu Domanižanky. V riešenom území neboli identifikované biotopy európskeho   

a národného významu. 

 

     Realizáciou líniovej vodnej stavby nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko 

do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej 

príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany. V záujmovom území sa chránené stromy 

nenachádzajú a tak nebudú výstavbou dotknuté. Tok Domanižanky je v rámci ÚPN mesta 

vyčlenený ako regionálny biokoridor. Vzhľadom na charakter stavby a použité materiály sa 

nepredpokladá negatívne ovplyvnenie biokoridorovej funkcie toku a jeho funkcie ostanú plne 

zachované. Zásahy do samotného toku budú vylúčené. Vplyvy na dopravu sa nepredpokladajú.     

V súčasnosti nie je známe, že by sa na lokalite vyskytovali archeologické lokality. Posudzovaná 

činnosť počas výstavby a prevádzky nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre obyvateľstvo 

žijúce v blízkosti lokality. Výstavba ochrannej hrádze vzhľadom na svoj charakter a dostatočnú 

vzdialenosť od hraníc s ČR nebude mať vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky. 

 

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

a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných, tunajší úrad rozhodol v predmetnej veci tak, ako 

je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

     Správny poplatok bol uhradený podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, v sume 100  -€, bankovým 

prevodom. 

 

 P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 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 možno preskúmať súdom. 

     Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2  

správneho poriadku a musí  byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 
 

Doručí sa podľa rozdeľovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Benčová 

         poverená vedením odboru 
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Rozdeľovník: 

Účastníci konania: 

1. Navrhovateľ: Forklift group, Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica + overená PD 

2. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica + overená PD 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3,         

921 80 Piešťany  

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov,    

020 71 Nimnica 

5. Združenie Slatinka, P.O.BOX 67, ul. A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen 

 

Ostatným účastníkom konania, sa oznámenie posiela verejnou vyhláškou: 

Účastníci konania: 

6. Bc. Smolík Michal, Udiča 111, Udiča, PSČ 018 01 

7. Mgr. Petra Smolík, Udiča 111, Udiča, PSČ 018 01 

8. Bartek Jozef, Hliny 1420/18, Považská Bystrica, PSČ 017 07 

9. Ing. Miloslav Remiš, AQUABEST, Brodno 10, 010 24 Žilina 

Účastníci konania, vlastníci susedných nehnuteľností: 

10. Bartek Jozef, Lúčky 4432/28, Považská Bystrica, PSČ 017 01 

 

Na vedomie: Dotknuté orgány: 

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

12. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

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

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

15. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

16. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný odbor 

17. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia 

18. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný                

inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica 

19. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91101 

Trenčín 

20. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 

Považská Bystrica  

22. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 

017 01 Považská Bystrica 

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

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

25. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

 


