
OKRESNY
Únnn
Žlnn NAD HRoNoM odbor starost|ivosti o Životné prostredie

Námestie Matice s|ovenskej B, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu: oIJ -ZH-OSZP-000706 -14l2O17 -B
Císlo zinnarrtu: 00 1 2213 120|7

v Žiari nad Hronom dřa 1 1.04 .2017

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE

okresny urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktorf je podťa $
1 ods. 1 písm. c) a $ 5 ods. I zékonač.52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov, zákona NR
SR č. I80l20I3 Z.z. o otganizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorych
zákonov a $ 61 zákona ě. 36412004 Z.z. o vodách a o Zmene zákona SNR č. 37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodny zěkon) orgiínom
štátnej vodnej správy a v zmysle $ 61 písm. c) vodného zákona a $ 120 zákona č. 5011976 Zb. o
rizemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len stavebn;f zákon)
špeciálnym stavebn;fm radom, v srilade so zákonom č,. 7I/1967 Zb. o správnom konani v znení
neskorších právnyih predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), na zák|ade žiadosti Petra
Tibenského, Bernolákova 739169 Ze|eneě, zastripeného Danielou Balalovou, Štefánikovo
námestie 28/30,967 0I Kremnica, vykonaného konania a predloŽenych dokladov

p o v o ťu j e

stavebníkovi : Peter Tibens$, Bemolákov a 7 39 l 69 Ze\eneč

podťa$26ods. 1a4vodnéhozékona,$66stavebnéhozákonaavsriladesustanoveniami$46a
$ 47 zákona o správnom konaní

rea|ízáciu vodnej stavby: So Vodovod
S o Splaško v á Kana|izácia

na pozemkoch parcela: CKN 229511 (EKN 1470, l475lI, 147512, 147513,261011 a276IlL),
cKN 205413,205414,205415,205416,205417,205419,2054/10,2054/rr,2054/12,2054/13,
20 53 I 2, 20 53 I 3, 20 53 I 12, 20 53 I 13, 2053 I I 4 a 2053 I I 5

katastrálne rizemie: Kremnica.

Technicky popis:
So Vodovod _ v lokalite je navrhnutá zástavba 12 rodinn;fch domov, pričom z ulice Banská

cesta bude napojenych 6 rodinnych domov azbočnej strany tieŽ 6 rodinnych domov. Vetva ,,V
1..' ktorá bude napojená na jestvujrici vodovodny rad PVC DN 100 mmzvrchnej strany Banskej
cesty. Za napojením bude osadená centrálna fakturačná šachta. Vetva bude vedená sribeŽne so

splaškovou kanalizáciou vedťa prístupovej cesty. Navrhované je vodovodné potrubie _ vetva

,,V1.._ HDPE PNl0 SDRl7 D63x3,8 mm- dlŽky 587,0 m.
Navrhuje sa 12 ks vodovodnych prípojok, ukončené budri 1 m za hranicou pozemkov.

V mieste napojenia srikromnych častí prípojok budri osadené vodomerné šachty. Spotreba vody
(12 x 4 osoby) - 2365,2 m'/rok.



So Splašková kanalizácia _ je navrhovaná gravitačná. Splaškové odpadové vody budú
odvádzané oddelene od dažďových. Napojenie kanalizácie bude do jestvujúcej kanalizaěnej
šachty stoky DN 600mm umiestnenej pod navrhovanou zástavbou po l'avej strane cesty.
Navrhované suZ kanalizačné stoky,,S1.. a 

',S2.. 
materiál PVC DN250mm.

Kana|izácia splašková je navrhnutá v tomto rozsahu:
- stoka ,,sl'o - PVC sN8 DN 250mm - dl. 166,0 m
- Stoka,,S2"-PVC SN8 DN250mm-dl. 160,0m.
Navrhuje sa 12 ks kanalizačných prípojokpre zástavbu RD, ukončené budú 1 m za hranicou

pozemkov. Prípojky sú navrhnuté PVC DN 150mm' V mieste napojenia súkromných častí
prípojok budú osadené domové kanalizačné šachty.

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záv2izné podmienky:
1. Povolenie sa vzťahuje na rea|izáciu vodnej stavby vodovodu a kanalizácie pozemkoch

parcela CKN 229511 (EKN 1470, I475lI, 147512, 14'1513,2610ll a 276IlI), CKN 2054/3,
205414, 205415, 205416, 205417, 205419, 2054110, 2054111, 2054112, 20541t3, 2053/2,
2053 l 3, 20 53 l 12' 20 53 l 13, 20 53 l I 4 a 20 53 / I 5 v k.ú. Kremnica.

2. Stavba bude realizovaná podťa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Projektovú
dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Martin Bejda v mesiaci aprí|20l6.

3. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho
stavebného uradu.

4. Pri uskutočňowní stavebných prác je nutné ďodržlavať príslušné technickó predpisy týkajúce
sa bezpečnosti práce a technických' zariaďení a dbať na ochranu zdravia a života osób na
stavenisku.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia $ 41 aŽ 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášky MŽP
SR č. 53212002 Z. z. a príslušné technické normy.

6. Stavba sa povol'uje ako stavba dočasná _ po dobu trvania nájomných zmlúv.
7. Dodržať podmienky vyplývajúce zo zm|uvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného

bremena uzavretej s mestom Kremnica azo zmluvy o nájme pozemkov, uzavretej
s vlastníkmi pozemkov.

8. Pozemok parcela č. CKN 2295lI po ukončeníprác uviesť do póvodného stavu.
9. Vpriebehu reaLizácie stavby dodržiavať ustanovenia zékona č,.79l20l5 Z.z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektoých ziíkonov.
10. odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne pouŽiť na ďalšie vyrržitie pre potreby

investora.
ll.NevyuŽitefný odpad zrealizácie stavby preukázatefne zneškodniť na riadenej skládke

odpadu.
I2.Pri vzniku nebezpečných odpadov je potrebné nakladať s nimi v súlade so zákoriom č.

79l20I5 Z.z. oodpadoch aozmene adoplnení niektorých zákonov aprellkénateťne ich
Iikvidovať na riadenej skládke nebezpečného odpadu.

13. Pri reďrizácii prác postupovať v súlade s ustanoveniami vodného zákona.
14. PredloŽiť RUVZ v Žiarí nad Hronom podťa $ 52 ods. 1 písm. b) zákona č.35512007 Z.z. na

posúdenie návrh na kolaudáciu stavby.
15. Pri výstavbe nedÓjde kzáberu lesných pozemkov na parcele CKN 2067 v k.ú.Kremníca, ani

k výrubu alebo poškodeniu stromov na ploche lesného porastu JPRL č. 338, LC Kremnica.
16. Miestna komunikácia, na ploche ktorej bude stavba umiestnená, bude počas výstavby

a prev ádzky neustále prístupná a prď1azdná.

17. Na uzemí predmetnej stavby vykonať archeologický výskum.



18. V navrhovanej vodomernej šachte, ktorá bude osadená v mieste napojenia na potrubie

verejného vodovodu, bude osadené jedno fakturačné meradlo, ktoré bude slúžiť na meranie

spotieby vody pre celú navrhovanú IBV (fakturácia bude riešená v princípe ,,býových

družstiev.., bude evidovaná na jeden subjekt a vlastníci jednotlivých rodinných domov si

budú rozpoěítanie vykonávať,ňi,,",p. 
''ób.'d,i 

mať so StVPS, a.s. priamy zmluvný vzťah).

19. V navrhwaných vódomerných šachiách, ktoré majú byť osadené pri navrhovaných

rodinných dómoch nebudú osadené fakturačné meradlá (budú sa mócť osadiť iba podružné

meradiá, ktoré SIVPS, a.s neeviduje, ani nevykonáva fakturáciu.

20. Navrhovanú vodovojnú prípojku HDPE PN 10 SDR17 D63x3,8 mm nebude SIVPS, a.s.

prevádzkovať, nakoťko 
'á ''ó;.ana 

o predÍženie verejného vodovodu.

21.Vlastníkom vodovodnej príiojkv je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, ato

spÓsobom určeným prevádzkovatel]om verejného vodovodu.

22.v prípade po,.,.hy nu nuvrhovanej vodovodnej prípojke je vlastník vodovodnej prípojky

povinný zabezpeěiť opravu a údržbu vodovodňej prípojky na vlastné naklady ( v zmysle

zákonač,.44212002Z.z. , š 4, ods. 7, písm. c)).

23. Ku kontrole obsypov, 
-k 

tlakovym skúškam a dezinfekcii novonavrhovanej vodovodnej

prípojky pr\zvať oprávneného zástupcu StvPS, a.s, prevádzka vodovodov Kremnica - p.

Reichmanna a o kontrole vykonať zápis.

24.Dokladom oyykonaní ttákovej 
'ť,ist.y-.j. 

záyi1_vzmysle STN 75 5911 apodpísaný

zástupcom sď|s, a.s. Závod06 Zvo\en,Žiat nad Hronom.

25.Pri moŽnom súbehu alebo križovaní rešpektovať STN 73 6005, vmieste križovania

vykonávať výkopové práce ručne.

26,Pi križovaní novonavrhovanej kanalizačnej prípojky DN z50 a verejného vodovodu

kanalizačnúprípojkuuložiťpodpotrubieverejnéhovodovodu.
27. Zástupcrr SIVPš, a .s. Závod 06 Zvo1en, Žii, nad Hronom prizvať k prevzatiu prác, ktoré

budú výstavbou zakryté (križovanie) a o kontrole y1ko1ať ,1pi'.
28. V prípade zabýia zariadenistvPs; a.s. Závod 06 Zvolen, Žíar naď Hronom pred vykonaním

kontroly, je rea|izátor stavby povinný na poŽiadanie'.zástupcu stVPS, a.s..Závod 06 Zvo\en,

Ž;u, ,áá"H,o,,o* na vlastné naklaáy opatou''. odkrý predmetné ěasti sietí StVPS, a.s.

Záv oď O 6 Zv o|en, Žiar nad Hronom.
zg.v prípade, z" jíi rea1izácií stavby dójde k-p-oškodeniu verejného vodovodu, zabezpeéí

investor opravuiohto potrubia výhrádne u Stvps, a.s. , prevádzka vodovo.dov Kremnica.

30. Stanovisko za účelom vydania stavebného povolenia kjednotlivým navrhovaným rodinným

domom bude vydane in-dividuálne na záklaďe žiadosti predloženej na Zékazníckom centre

v Žiarinad Hronom.
31. v prípade nedodržania podmienok SIVPS, a.s. Závoď 06 Zvo|en, Žíar nad Hronom nebude

rea1izátorovi stavby postytnuté k1adné porealizačné vyj adrenie.

32. Vodomernú šachtu vybuáovať maximáine 5 m od miesla napojenia na verejný vodovod.

33. Napojenie na verejný vodovod amontáž vodomeru v novóvybudovanej vodomernej šachte

vykonajú nazákIaáežiadosti o napojenie na verejný vodovod, uzatvorením dohody o cene za

napojenie vodovodnej prípojky ámontáž vodomeru (predloženej na ZÍkazníckom centre

v Žiari nad Hronom), zamest"*"i 
-il;*ádz|<y 

vodovodov Kremnica, kontakt _ vedúci

prevádzky vodovodoí Kremnica- p. Reichmann, č. tel. 0907 050 902.

34. V záujmovej lokalite miesta na'\,rho\,a,,"3 IBV móŽu hodnoty, vzhťadom na výškové

usporiadanie terénu prevyšovať Á*i-ány hydrodynamický tlak v mieste pripojenia

v zmysle STN 75 5401, z tóho dóvodu na trasá vodovodnej prípojky osadiť redukčný ventil.

35. v prípade záujmumožno montžňvodovod.ného potrubia óá napojenia po meradlo objednať

., 
'á,i.,p"ou 

Sivps, a.s. Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.



36. Ak montáLž potrubia od napojenia po meradlo vykoná iná oprávnená osoba, ku kontrole
obsypov a k tlakovým skúškam vodovodného potrubia prizvať zástupcu StVPS, &.S',
prevádzkavodovodov Kremnica a o kontrole vykonať zápis.

37. Dokladom o vykonaní tlakovej skúšky je zápis napísaný v zmysle STN 75 59 11 apodpísaný
zástupcom StVPS' a.s. Závod06 Zvolen,Ziar nad Hronom.

38. Vodomerná šachta musí bý' vybudovaná tak, aby bol umožnený trvalý, bezpeěný
a bezproblémový prístup zamestnancov StVPS, á.S, prevádzka vodovodov Kremnica
k vodomeru.

39. Vodomerná šachta musí zodpovedať podmieŇam pre montáŽ fakturačného meradla' musí
byt'dostatočne veťká, hlboká a nesmie byt'trvale zatápanávodou.

40. Vo vodomernej šachte osadiť vodomer DN 25 (súěasťou vodomernej zostavy musí bý' aj
spátná klapka).

41. Usek vodovodnej prípojky vedený v cestnej komunikácii uloŽiť do nekovovej chrráničky.
42. Investot uzavtie so StVPS, a.s, Závod 06 Zvo|en, Žíar naď Hronom na Zákazníckom centre

v Žiai nad Hronom obchodnú zmluvu o dodávke vody.
43. Napojenie navrhovanej kana|izaěnej prípojky DN 250 na verejnú kana|izáciu vykonajú na

zák|ade uzatvorenia dohody o cgne za napojenie kanalizačnej šachty (predloŽenej na
Zákazúckom centre v Žíari nad Hronom), zamestnanci prevádzky kanaIizácii Žiar nad'
Hronom, kontakt oprávnený zástupca _ p. Vrška, č.tel. 04814327349, resp. v prípade ak
pripojenie zabezpeěi iná oprávnená firma je potrebné prizvať oprávneného zástupcu
prevádzky kana|izácii Žiat nadHronom na kontrolu pripojenia kanalizačnej prípojky.

44. Na kanalizaěnej prípojke zríadíť revizne kanalizačné šachty.
45. Investor uzavrie so StVPS, a,s, Závod 06 Zvo|en, Žiar nad Hronom na Zákazníckom centre

v Žiaúnad Hronom obchodnú zmluvu naodvádzanie odpadových vÓd (platba stočného).
46. Pred realizáciou zemných prác, alebo pred zaěatím vykonávania iných činností je stavebník

povinný požiadať SPP-D o presné vytýěenie existujúcich plynarenských zariadeni na
zák|ade písomnej objednávky, ktorú je potrebné zas|ať na adresu SPP-distribúcia, a.s.,
Sekcia udržby, Mlynské Nivy 44lb, 825 Il Bratislava 

' 
alebo elektronicky' prostredníctvom

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).
47. y záujme predchádzania poškodenia plynárenského zafiadenia, ohrozenia jeho prevádzky,

alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynarenských
zariadeni do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

48. Stavebník je povinný oznámíť zaěatie prác v ochrannom pásme plynarenských zariaďeni
zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-D (p. Róbert Mozolány, tel. č).+42l 48 2424802) najneskór
7 dní pred zahájenímplánovaných prác.

49. Stavebník je povinný zabezpeěiť prístupnosť plynarenských zariadení poěas rea|izácíe
činnosti z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmá ýkonu kontroly
ptevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenský ch zaríaďení.

50. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
rea|izácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

51. Stavebník je povinný rea|ízovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynarenských zariadeni v súlade s STN 73 3050 ůpo
ptedchádzajúcom výýčení plynárenských zariadení, výhradne ručne bezpovžitia strojových
mechanizmov.

52. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zaiadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním qýkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu auloženia výstražnej
fólie, výsledok kontro|y zaznatnenať do stavebného denníka.



53. Prístup k akýmkoťvek technologickým zariadeniam SPP.D nie je povolený a manipulácia

s nimi je prísne Áku^a,pokiařsaía tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

54. odkÍyté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bý'poěas odkrytia zabezpeěené

proti poškodeniu.
55. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili

jeho doteru:si"^ ř,řř ;;Íbd ;i." Ženia, v prípade 1meny úrovne terénu osadiť všetky

zariadeniaapotlopyplynarenskýchzariadenídonovejúrovneterénu.
56. Každé poškodenie 

.zariadenia 
5pp-p, u'atane poškoáen\a izoi'ácie potrubia ohlásiť ihneď

SPP-D na tel.č. 0850 111' 727.

57. SPP-D mÓŽe pri všetkých prípadoch poškodenia plynarenských zariadeni podať podnet na

Slovenskú obchodnú inšpekciu ršóo, ktorá je- oprávnéná za. porušenie povinnosti

v ochrannom alebo bezpeěnostnň- 
_ía'*. 

pirya'lnského za,'adenia uložiť podlia

ustanovení zákonao energitike sankciu vo výške 3OO,- až l50 000'- €.

58.Stavebníkjepovinnýpňrea|ízácistavbydodržiavaťustanoveniaZákonaoenergetike,
Stavebného zákonaa iných us.ou..n" záiazných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v zápise zvýýéeúa ptynái.,,st.y ct.,, žunaa"ni átauiiez ustanovenia Technických

pravidiel pre plyn (TPP) najmá sŇ:s eq os,TPP 906 01, TPP 7O2 OI,TPP 702 02, TPP

59. l?:":3ník je,ppvinný rešpektovať a zohl]adniť existenciu plynarenských zariadení alebo ich

ochranných aiebo bezpeěnostných pásiem. 
..-

60. Stavebník je povinný pri sú6ehu a križovaní navrhnutých vedení s existujúcimi

plynarensk ýmí žatíaď"niu-i dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73

6005 aTPP 906 01'

61.Stavebníknesmievochrannompásmeplynarenských.zariadetívzmysle$79a$80Zakona
o energetike umiestňovať,,ua,.rn,'J.ta:,,úy, kontróhé šachty, trvalé porasty a pod.

62. Stavebník je povinný pri umiestň;;"'í vánkajších obvodov kan''ižač:ných a vodovodných

a vodomerných šácht, minimálnu vodorovnú u2diul.no,ť - 1 m od plynárenského zariadenia

,,.;ť"i:iif,J3á::? po ukonče ní montáňnych prác v mieste kde dójde ku kriŽovaniu

navrhovaných vodovodných po,,.iui, tu",a]iiat'nyln potrubí. vrá!7ne domovÝch prípojok -

s existujúcimi plynarenský 
^i .,iiáaeniami 

obnov., pieskového lóžka p'ynarenského

zuiadeniavsúladesustanovenramiTPP702001/TPP70702.
64. Stavebník je povinný po ukončení montážnych prác navrhovaných vedení technického

vybavenia ',,,,ii"...l-iestach, tae áo.;áe k ich-iložěniu v ochrannom pásme plynarenských

zariadení,resp. k ich križovani", ň;;;;'r.vi "" ťeniam 
_ pred ich zasypanim_ptízvať

zástupcup,.*ia"r.ouateťaSPP-nnukontrolurea]ízácieprérc_zaúěelomdodržania
stanovenýóh všeobecných podmienok.

65. V predm.t,,".i ror.árite, v meste r,Jňi.u sa nachádzajú energet.ické.zariadenia v majetku

a správe SSE-D, a.s.. Nachád"" ," ň;;;ř;'*ica, skriná podpňe body a nadzemné káblové

oo. ř,Ť".ií"Hi.r' energetických zariadení dodržiavať ochranné pásmo v zmys'e zákona

25Il2oI2 Z.z., abezpečné '"di;;;;,ti.poaru 
príslušných no1iir-n STN. (VVN vzdušné

vedenie 110 kV od krajného vodiča nakaŽdtlstranu ij Á"t.ou, VN vzdušné vedenie 22ky

odkrajnéhovodičata-kaŽdtl,t,un.,10metrov,NNvzdušnévedenieodkrajnéhovodičana

u,.,#,\:"ii#J,,\'I-.jii'* hprác Žiadameneporušiť _ stabilitu existujúcich podperných bodov

68. í.;];.,t':,'Y'.JH;.i'"iljjll':e potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť

vytýčením v teréne.



71.

72.
73.
74.

69. Presnri trasu podzemnych káblovfch vedení v majetku SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska
Stredisko držby Žiar nad Hronom, kontakt: Ivan Horváth, tel.: 04115196505, mobil

70.
0905461879.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetickfch zaríadeni, pri prácach
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať
postup ptác na príslušnom stredisku ridržby. Pred zahrnutím dotknu|fch energetick1fch
zatiadení v majetku SSE.D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. zpríslušného
strediska ridržby VN a NN na kontrolu zaiadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného
denníka, prípadne na kÓpiu vyjadrenia SSE-D, a.s. V prípade potreby bude porealizaěné
vyjadrenie vydané po predloŽení zápisu z kontroly zanadenia v správe SSE-D, a.s.
V sribehu a kriŽovaní zemnych vedení ďodržať manipulaěn;f priestor minimálne 1 meter na
kďŽďn stranu. V opačnom prípade SSE-D, a's. pri opravách a rekonštrukcíáchza adení SSE-
D, a.s. nebude zodpovedať za poškodenie zariadenia stavebníka'
V danej lokalite sa mÓžu nahádzať aj vedenia tretích osÓb.
Pri realizácii stavby dodržať,,Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby...
Existujrice telekomunikačné za aďenia s chránené ochrannym pásmom ($ 68 zákona
35I|20II Z.z.) azěnove 'je potrebné dodržať ustanovenia $ 65 zákona č. 35Il20I1 Z.z.
o ochrane proti rušeniu.

75. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho záme1 pre ktory
podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA' s.r.o. alebo
zasahuje do oÓhranného pásma tfchto sietí (najneskÓr 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: Jana Medveďová, iana.medveďova@telekom.sk" +421 45
6790949.

76. v zmysle $ 66 ods. 7 zákona č, 35|l20II Z.z. o elektronickfch komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetk;fch zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.

77. v zmysle $ 66 ods. I0 zákona č,. 35|120|1 Z.z. o elektronickych komunikáciách je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačn;fch vedení s vlastníkom
dotknut;fch SEK. Bez uzavretia dohody nie je možnépreložíť _ zrea|izovať prekládku SEK.

78. V textovej ěasti vykonávacieho projektu uviesť podmienku o zžkaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebnych dvorov počas vystavby na existujricich podzemnych
kábloch a projektovan;fch trasách prekládok podzemn;fch telekomunikačnlch vedení
azariadeni.

79. v prípade, že sa v predmetnomuzemínachádzanadzemnátelekomunikačná sieť, ktorá je vo
vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany

Žiadateťazabezpeěiť nadzemn sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

80. Nedodržanie podmienok uvedenych vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s. je porušením

povinností podťa $ 68 zákona č:. 35I120II Z.z. o elektronic[fch komunikáciách v platnom

zneni.
81. V prípade, že žiadatet bude so zemnymi prácami alebo činnosťou z akychkoťvek dÓvodov

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. stratí platnosť je povinnf
zastaviť zemné práce apožiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou v;fkopovych prác je

stavebník povinny poŽiadať o vyt;fčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

82. Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. na

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na zák|ade samostatnej objednávky do troch



89.
90.

{fždřov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo technikovi (Jaromír Rakyta,
i aromir.rakyta@telekom.sk. +42 1 45 67 909 50, 09 1 470 1 03 0.

83. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné
podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

84. Stavebník m6že vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. použiť iba pre čel, pre ktoqf mu bolo
vystavené. Nie je oprávnenf poskytnuté informácie a dátta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez srihlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s'

85. Slovak Telekom, a.s' negarantuje geodetickri presnosť poskytnut ch dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žíadate|apovinnosti požiadať o vyt1ičenie.

86. Stanovisko okresného riaditeťstva Hasičského azácluawtého zboru v Žiari nad Hronom
nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasleduj ce podťa
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a spolu s dokumentáciou overenou
okresnym riaditeťstvom Hasičského a záchtatného zboru v Žiari nad Hronom ho stavebník
predloží pri kolaudačnom konaní.

87. Uviesť plochy v správe Rudn;fch baní, s.p. Banská Bystrica do pÓvodného stavu s označením
o začati a ukončení práce.

88. Stavba bude realizovaná dodávateťsky. Dodávateťom stavby bude vybrany na základe
vysledkov vyberového konania. Dodávateť zabezpeči odborné vedenie stavby.
Predpokladanf termín ukončenia stavby je marec 2019.

Stavebník jé povinn! písomne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby

a dodávatel'a stavebn;fch prác.
91. Pred zahájenímzemnychprác je nutné vytfčiť existujťrce inžinierske siete apočas vystavby

do držiav ať bezpečno stné predpisy.
92. Toto rozhodnutie podťa $ 26 ods. 4 vodného zákona je sričasne stavebnym povolením

podťa $ 66 a $ 120 ods.2 stavebného zákona.
93. Stavebné povolenie stráca platrrosť, ak sa so stavbou tezačne do dvoch rokov odo dřa, keď

nadobudne právoplatnosť.
94. S realizáciou stavby sa mÓŽe zač,ať po nadobudnutí právoplatnosti tohto roztrodnutia.
95. Po ukončení stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na jej

uvedenie do prevádzky.

Rozhodnutie o námietkach častníkov konania:
V zákonom určenej lehote neboli uplatnené nrímietky ričastníkov konania.

Majetko - právne vysporiadanie:
Stavba sa má podťa žiadosti rea|ízovať na pozemkoch parcela CKN 2295lI (EKN 1470,

I475lI, 147512, 147513,2610n a276IlI), CKN 205413,205414,205415,205416,205417, ?.054/9,

2O54ltO, 2O54ltI, 2054112, 2054t13, 205312, 205313, 2053112, 2053113, 2053114 a2053115

v k.ri. Kremnica.

Pozemky parcelné č. CKN 2O54l3,205414,205415,205416,205417,205419,2054lI0,
2O54:II, 2054/|2, 2O54l13, 2O53lI2, 2O53lI3, 2O53lI4 v k.ri. Kremnica sri vedené ako ostatné

p1ochy, resp. zastavané plochy a nádvoria a podťa vypisu z listu vlastníctva č, 2825 sti vo

vlastníctve stavebníka.

Pozemky parcelné č. CKN 22g5n (EKN I41O,14]5lI,I4725l2,1475l3)v k.ri. Kremnica s

vedené ako zastavané plochy a nádvoria a podťa vypisu z listu vlastníctva č,. 1926 sri vo

vlastníctve Slovenskej iepubliky, správca Rudné bane š.p., Havranské ||, 974 32 Banská

Bystrica. So zreteťom-na charakter stavby a znenie ustanovenia $ 58 ods. 4 stavebného zákona,



špeciálny stavebný úrad nepožadova| preukiízanie vlastníctva alebo iného práva k týmto
pozemkom (časť miestnej komunikácie). Stavba funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so
stavbami na pozemkoch, ani s prevádzkou na nich a ani inak nemóže ovplyvniť využitie
pozemku na účel, ktorému je urěený. K Žiadosti bolo doložené vyjadrenie Rudných Baní, š.p. č.

oUVo-105812016 zo dňa 4.10.2016.

Pozemok parcelné č. CKN 2295l| (EKN 2610lI a276IlI) v k.ú. Kremnica je vedený ako
zastavané plochy anádvoria apodťa výpisu z listu vlastníctva č. 1388 je vo vlastníctve mesta
Kremnica. K žiadosti bola predložená zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena na pozemok parcelné číslo EKN 26|0lI. So zreteťom na charakter stavby a znenie
ustanovenia $ 58 ods. 4 stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad nepožadoval preukazanie
vlastníctva alebo iného práva k pozemku EKN 276111 (ěasť miestnej komunikácie). Stavba
funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemkoch, ani s prevádzkou na nich
a ani inak nemóže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Pozemok parcelné č. CKN 205312 v k.ú. Kremnica je vedený ako zastavané plochy a

nádvoria a podťa výpisu z listu vlastníctva č. 3155 je v spoluvlastníctve stavebníka (podiel %)

a Romana Valoviča, Dechtice 3I0,9|9 53 Trnava (podiel %).

Pozemok pďcelné ě. CKN 2053/3 v k.ú. Kremnica je vedfný ako zastavané plochy
a nádvoria podťa riypisu z listu vlastníctva č. 284.l je v spoluvlastníctve Romana Valoviča,
Dechtice 310' 919 53 Trnava (podiel %) aBohuš Valovič, Dechtice 310, 919 53 Trnava (podiel

%).

Pozemok parcelné č. CKN 2053/15 v k.ú. Kremnica je vedený ako zastavané plochy
anádvoria a podťa výpisu z listu vlastníctva č. 3156 je vo vlastníctve Romana Valoviča,
Dechtice 310,919 53 Trnava.

Stavebník k pozemkom parcela č. CKN 205312,205313 a2053115 v k.ú. Kremnica predložil
Nájomnú zmluvu.

Mesto Kremnica ako príslušný stavebný úrad pre vydanie územného rozhodnutia vydalo
územné rozhodnutie č. Výst. 2016101344 zo dř:a 9.II.20|6 (právoplatné dňom 20.12.2016) a

závázné stanovisko mesta Kremnica ě. Výst. 2016101626 zo dňa20.l2.20l6.

Správny poplatok v hodnote 100 € poloŽka 60 písm. g) boluhradený 23.l|.20L6.

oDÓVoDNENIE

Peter Tibenský, Bernolákova 739169 Zeleneč, zastúpený Danielou Balalovou, Štef;ínikovo

niímestie 28130,967 01' Kremnica, požiadal listom doručeným dřta23. novembra 2016 okresný

úrad Žiat nuá Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného

rozhodnutia na vodné stavby ,,So Vodovod.. a,'So Splašková Kana|ízáciď,, ktoré sa majú

rea|ízovať v rámci stavby ,,IÉV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete.. na parcelách CKN
22g5lt (EKN 1470, I4iSlI, 147512, 14l5l3,2610ll a276IlI), CKN 205413,205414,205415,

205416,205417,205419,2054110,2054111,2054112,2054113,205312,205313,2053112,2053113,
2053lI4 a2O53lI5 v k.ú. Kremnica. Investorom stavby je Peter Tibenský, Berno1ákova739l69

Ze|eneě. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Martin Bejda v mesiaci aprí120|6.



Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vodovodu, ktoý 
' 
bude napojený na

jestvujúcu verejnú vodovodnú sieť ( dlŽky 587'0 m) a návrh kanalizácie (dlžka stoky S1 - 166'0
m a dlžka stoky 52 - 160,0 m), ktorá rieši odvedenie splaškových odpadových vÓd z navrhovanej
zástavbydo jestvujúcejverejnejkanalízácie.

Súčasťou žiadosti boli výpisy z listov vlastníctva č. 2825 a 3155 zo ďňa 23.8.2016, č. |926
zo dř:ra 14.9.2016, č. 3156, 2847 a 1388 zo dřn 9.9.2016, kópia katastrálnej mapy zo dňa
6.7.2016, kópia zmapy určeného operátu zo día 9.9.20|6, identifikácia parciel zo dř:a
13.9.2016, správny poplatok v hodnote 100 €, projektová dokumentácia, vyjadrenie mesta
Kremnica ě. oSMM/20I6l0|357 zo dňa 30.8.2016 k realizácii stavby, územnó rozhodnutie č.
Výst. 20161011344 zo dřta9.II,2016, vyjadrenia StVPS, a.s. Banská Bystrica č. TPC |09112016,
ZC7l242l2016 zo dňa 14.7,2016, vyjadrenia okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru
starostlivosti o životné prostredie ě. oU-ZH-osZP-2O16lO09569-02 zo dňa 12.8.2016 - ŠVS, č.
OU-ZH-OSZP-2OI61008827 zo ďňa 2.8.2016 _ oH, závázné stanovisko RUVZ vŽiari nad
Hronom č. Hl20|6l0l308-2 zo dřta 29.7,2016' stanovisko oR HaZZ v Žiari nad Hronom č.

)RÍIZ-ZHI-507-0O2I2OI6 zo dřr- 22.8.2016, závázné stanovisko okresného uradu Žiar nad
Hronom, pozemkového a lesného odboru č. OU-ZH-PLO-20I6/0I0869 zo dňa 5.10.2016'
závázné stanovisko lGajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-20I6/I7893-
2l62040lRUS zo dňa 12.8.2016, súhlas Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku,
Detašovaného pracoviska Stred, Čsa 7, 974 31 Banská Bystrica, závázné stanovisko
obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1301-219212016 zo dřta22.7.2016, vyjadrenie

KBS, s.r.o., J. Hor'vátha 889/8, 967 0I Kremnica, vy,jadrenie SPP - distribúcia, Mlynské nivy
44lb,825 11 Bratislava č. TD/1307lZvlBa/20I6 zo dřra 26.8.2016 kúzemnému konaniu,
vyjadrenie SSE - distribúcia, a.s., ŽíIina č.4600026406 zo dňa 3.8.2016, vyjadrenie Rudných
Bání, š.p. č. oUVo-1058/2016 zo ďňa 4.|0.20|6, vyjadrenie Energotel, a.s., prevádzkaŽi\ina,
Jana Milca 44, OIO OI Ži|ína č. ET/MMI6l82L zdť:r- I4.7.2016, vyjadrenie Michlovský s.r.o.

Banská Bystrica č. BB-157212016 zo día25.7.2016 (s platnosťou do 25,I.20I7)' vyjadrenie
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská cesta 28,8I7 62 Bratislava ě.6611621674 zo dňa 12.8.2016 (s

platnosťou do |2.2.2OI7), p|ná moc pre Danielu Balalovú zo dťta27.6.2016, zoznarfl stavebných
pozemkov, zoznaÍTl parcelných čísiel susedných pozemkov s uvedením adries ich vlastníkov,
súhlas vlastníkov pozemkov Mgr. Romana Valoviča a Bohuša Valoviča. Stavba sa bude podťa
predloženej žiadosti rea|ízovať dodávatel'sky a dodávateť stavby bude vybratý výberovým
konaním.

okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životnó prostredie listom č. OU-ZH-
osZP-20L7l000706 zo dňa 07,03.2017 oznámil začatie vodoprármeho konania a súčasne k
prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 10.04.2017. Nakoťko ide o líniovú
stavbu s veťkým počtom účastníkom konania a úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí

majú určitý vďah k prejednávanej veci aotgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, toto

oznámenie o zaÓatí konania bolo doručené verejnou vyhláškou podťa $ 26 zákonač.7111967 Zb.

o správnom konaní v zneníneskorších právnych predpisov a v súlade s $ 73 ods. 4 a 5 vodného

záionaa $ 61 ods. 4 stavebného zákona. Podťa $ 73 ods. 5 vodného zákona bolo oznámenie o

zaěatí vojoprávneho konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica (

oznámenie bolo vyvesené dňa IO.O3.2017 azvesené dňa 10.04.2017). Súčasne vtomto termíne

bolo vyvesené na úradnej tabuli tunajšieho uradu a webovom sídle. V pozviínke bola Žiadosť

popísaná a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky

á stanovisk á m6žu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní, lebo inak nebudú brané na zrete| .

Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 10.04.2017 boli prítomní oboznámení

s projektovou dotumentáciou, predloženými dokladmi a podmienkami v nich uplatnenými.

lódmienky v nich uplatnené kpredmetu konania k rea|izácii stavby sú súčasťou podmienok

tohto rozhodnutia. Šúčasťou rozhodnutia sú aj podmienky ztýchto vyjadrení pre budúce



užívanie stavby. Neúčasť na ústnom pojednávaní ospravedlnil zástupca StVPS, a.s. Banská
Bystrica s tým, Že StVPS, a.s' Banská Bystrica súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia, ak
budú dodrŽané podmienky vyjadrenia ě. ZC7l242l20I6, TPC 1091/2016 zo dř'a |4.7.2016.
Zároveřl bolo na ústnom pojednávaní prerokované, že Rudné bane, š.p. Banská Bystrica vo
vyjadrení č. oUVo-1058120|6 zo dřta 4.10.2016 uviedli, že nemajú námietky k technickému
riešeniu stavby. Zélroveřt upozornili, že trasy inžinierskych sieti sú situované aj na pozemku p.č.
E I479l3 v k.ú. Kremnica. Túto skutočnosť žiada|i uviesť v stavebnom konaní apri rea|izácii
sieti uviesť plochu do póvodného stavu s označením o zaěati a ukončení práce. Parcela p.č. EKN
I479l3 v k.ú. Kremnica podťa údajov zkatastra nehnutefnosti neexistuje. Po konzultácii so
zástupcom Rudných baní, š.p. Banská Bystrica ďňa7.3.2017 bolo skonštatované' že ide o zrejmú
chybu v písaní, správne malo bý' uvedené parcela EKN 147513 (podmienka zohťadnená v bode
87 rozhodnutia). Zástupca stavebníka bol upovedomený o tom, že stavba sa povoťuje ako stavba
dočasná, po dobu trvania nájomných zmlúv. Z priebehu ústneho pojednávania je vyhotovená
zápisnica, ktorá je súčasťou spisu.

orgán štátnej vodnej správy, ktoý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutoěnenom
konaní preskúmal predloŽenú Žiadosť o stavebné povolenie z hťadísk uvedených
v ustanoveniach $ 62 stavebného zákona a $ 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením (ani

uŽívaním) stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a gpřávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel stavebný
úrad také dÓvody, \toré by znemoŽňovali povolenie stavby. Námietky uplatnené k stavebnému
vodoprávnemu povoleniu boli akceptované azahtnuté do podmienok stavebného povolenia.

Tunajšíúradrozhodovalvsúlade s 26ods.1 a4vodnéhozákonaa $ 66 stavebného zákona,
ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil $ 46 a $ 47 zákona o správnom
konaní, pretože podl'a $ 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo
výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chrtánené

záujmy úěastníkov.

Vzhťadom na uvedené skutoěnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, akoje uvedené
vo výrokovej ěasti tohto roáodnutia.

PoUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má úěastník konania podfa $ 53 zákona o správnom konaní právo

podať odvolanie. odvolanie sa podáva podťa $ 54 ods. I -a2 zákona o správnom konaní v lehote

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o

životné prostredie. Toto rozhodnutie móŽe bý'preskúmané súdom podťa ustanovení správneho

súdneho poriadku.

Doručuje sa
podťa rozďeťovníka
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Toto rozhodnutie bude v súlade s $ 73 ods. 8 vodného zákona doručené formou verejnej

vyhlášky. Musí bý' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica a súěasne

zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v-súlade s $ 26 ods. 2 zák}na č,. 7|11967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších p'"dpi'o.'. Dňom doručenia je posledný deň zverejnenia

verejnej vyhlášky.

Vyvesené dĎa .. o.... o.... o................ Zv esené dĚa . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .

odtlačok pečiatky, podpis

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o v esenie na rad49 tabuli:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 967 0I KremnicaIIT,

Rozdeťovník
Rozhodnutie sa doruěí
1. Peter Tibenskf, Bernolákova 739169,9|9 2I z"\"!:i. 

-

2. Daniela Balalová, Štefanikovo námestie 28130,967 01Kremnica

3, Mesto Kremnica, Štefanikovo námestie IlI,967 01 Kremnica

4. Rudné bane, š.p., Havranské l|,974 32 Banská Bystrica

5. Roman Valovič, Dechtice 630,919 53 Dechtice

6. Bohuš Valovič, Dechtice 630,919 53 Dechtice

7. Mgr. Šebesta Andrej, Kpt. Nálepk.u 45, 920 0I Hlohovec

8. ln!. vtartin Bejda, Ii".''o1.lko.'oa7I,9I9 2I Ze|eneč - projektant

g. ostatní ričastrríci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie
10. Ministerstvo obrany SR, Agentrira správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,

974 3I Banská Bystrica
11. Ikajsky pamiatkov! urad Banská Bystrica, Lazovná.ulica8,975 65 Banská Bystrica

12. obvodn;f bansk;f riiad Banská Bystrica, Ulica 9. mája2,975 90 Banská Bystrica

13. oR Hasičského azáchrataler,o 
"uoru 

u,íiarinadHronom, Ul. SNP |27,9650I Žíar nad

Hronom
r+. iiiivŽ., Ž,*inad Hronom, Cyri1a aMetoda 357123,965 01 Žiar nadHronom

15. okresnf t,,aani,,ua H,onoÁ, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán

odpadového hospodarstva, Nám' ruráii". slovenskej č.8' 965 Ot Žiar nad Hronom

16. okresnf i,,aliía,nad Hronom, oJbo, krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8, 965

07 Žíar nad Hronom
17. okresnf irrad Žíar naďHronom, odbor pozemkovy a lesnf, Nám. Matice slovenskej č.8, 965

0I Žiat nad Hronom
18. SSE - distribrici;' ;; ŽíIina,Pri Rajčianke2927l8,OIO 47 ŽíIina

19. Energotel, a.s., Jána Milca 44,0I0 0I Zilina

20. Slovák Telecom, a.s., Bajkalská 28, 8|7 62 Bratislava

21. SPP - distriuriciá, u.,.' tutiy''skéNivy 44lb,82519Bratis\ava 26

22. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partiánska cesta 5,974 00 Banská Bystrica

23. orangeSlovensko, u.,.' J"gorovova}Z,974 0I Banská Bystrica
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