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Číslo spisu
OU-ZV-OSZP-2020/001024-010

Vybavuje

27. 03. 2020

ROZHODNUTIE
V e r e j n á v y h l á š k a

Popis konania / Účastníci konania
povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby podľa § 26 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 znení neskorších
predpisov v spojení s § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“
,,Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa“.

pre žiadateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska
cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03

Doručuje sa:

1. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
2. BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 05 Banská Bystrica – projektant stavby
3. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Združenie Slatinka, A.Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen
5. Obec Zvolenská Slatina, starostka obce, ul. SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
6. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
7. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
8. Ostatní účastníci konania, ktorými sú osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na
nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu
byť stavebným povolením priamo dotknuté – doručuje sa verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány a organizácie:

9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava
11. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
12. Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
13. Okresné riaditeľstvo hasič. a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
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14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, ODI, Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen
15. StVS, a.s, Partizánska 5, 974 05 Banská Bystrica
16. StVPS, a.s., Partizánska 5, 974 05 Banská Bystrica
17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, ŠSOPaK, úsek posudzovania vplyvov
na ŽP, Študentská 12, 960 01 Zvolen
21. Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Študentská 12, 960 01 Zvolen
22. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študenstká 12, 960 01 Zvolen
23. Obec Zvolenská Slatina – spoločný obecný úrad – stavebný úrad, Nám.Slobody 22, 960 01 Zvolen

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5
ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm.a)
a c) 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti a
vykonaného vodoprávneho konania v zmysle § 73 vodného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), pre stavebníka:

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje uskutočnenie

líniovej vodnej stavby:

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“
,,Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa“.

Stavba sa má nachádzať v k.ú. Zvolenská Slatina na parcelách:
• registra KN E: č.1694/12; 1693/5; 1693/3; 1693/2; 1693/10; 1715/4; 1715/1 a 1677/4
• registra KN C: č. 2043; 2035/2; 2019/6; 2034/7; 2035/2; 1228/2; 1323; 1322; 1321/2; 1321/3; 1282/2; 1279/2;
1278/2; 2022/7; 1227/2; 1320/2; 2021/11; 2021/10; 2021/1; 2042/47; 2042/48.
• Dočasný záber má byť na pozemkoch KN C č.1320/1, 1227, 1226, 1319, 1318 a 1321/1.

Na pozemky, ktoré nie sú vlastníctve stavebníka má stavebník uzatvorené tzv. ,,iné práva k pozemkom“ – zmluvy v
zmysle § 139 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
s právom uskutočniť na ich stavbu. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky vydal vo veci
dve rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pod stavbou, ktoré prešli do vlastníctva stavebníka.

K stavbe boli vydané rozhodnutia:

- Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. SÚ 4858/2018-Hr zo dňa 28.3.2019, právoplatné dňa 02.05.2019.
- Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-BB-
OSZP2-2018/018811-004 zo dňa 11.6.2018 o tom, že navrhovaná činnosť nie je navrhovanou činnosťou podľa §
16 ods.6 písm.b) vodného zákona.
- Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2019/008456-
rozh. zo dňa 24.6.2019, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 23 ods.1 písm.a) vodného zákona, t.j. povolenie na
odstránenie drevín v obci Zvolenská Slatina pri vodných tokoch Slatina a Rybný potok na pozemkoch parciel KN C
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č.2035/2 a KN C č.2045 (KN E č.1694/2), ktorého uskutočnenie je viazané na právoplatnosť stavebného povolenia
stavby „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“.
- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie vôd, Odboru manažmentu povodí a ochrany pred
povodňami č.j.19907/2019; 3971/2019-4.3 zo dňa 9.4.2019, ktorým vodnú stavbu zaradilo do III. kategórie výkonu
odborného technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnými stavbami.
- Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-
OSZP-2016/003873-016/Rozh zo dňa 12.4.2016, právoplatné dňa 16.5.2016 o tom, že stavba „Zvolenská Slatina –
ochranné opatrenia na toku Slatina“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-
OSZP-2017/001005-018/Rozh zo dňa 20.2.2017, právoplatné dňa 05.06.2017 o tom, že stavba „Zvolenská Slatina
– ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j.OU-BB-
OCDPK-2018/029388-01 zo dňa 7.11.2018 o zriadení trvalého dopravného pripojenia z cesty I/16 v k.ú. Zvolenská
Slatina k objektu ,,Hrádzový priepust“

POPIS VODNÝCH STAVIEB:

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“:

V zastavanom území obce na ulici Pod hájom je navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany v podobe
brehových múrov v dĺžke 224,35m, s hrádzovým priepustom vyústeným do rieky Slatina cez výpustný objekt
so spätnou klapkou. Na ochranu daného územia pred vodami z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je
navrhnutý pozdĺž miestnej komunikácie protipovodňový ochranný múr. Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 Ochranný protipovodňový múr na ulici Pod hájom
SO 02 Ochranný protipovodňový múr pri miestnej komunikácii

„Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II. etapa“:

Navrhnutá protipovodňová ochrana je riešená ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka na povodňový
prietok Q100 s 33cm bezpečnosťou. Úprava Rybného potoka pozostáva z dvoch úsekov. V prvom úseku je navrhnutá
celokorytová úprava, kde koryto bude mať tvar lichobežníka o šírke v dne 1,5m s opevnením brehov do výšky 0,8m
kamennou dlažbou. Vo vzdialenosti 3,5m od osi budú umiestnené brehové múriky. V danom úseku stavby budú
vybudované dva hrádzové priepusty a uskutočnené preložky káblov vo vlastníctve ŽSR a Slovak Telekom. Stavba
je členená na stavebné objekty:

SO 01 Úprava Rybného potoka
SO 02 Hrádzový priepust č.1
SO 03 Hrádzový priepust č.2
SO 04 Preložka DK ŽSR
SO 05 Preložka káblov zabezpečovacieho zariadenia ŽSR
SO 06 Preložka DOK ŽSR
SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom

A/ Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určuje na uskutočnenie vodnej stavby tieto záväzné
podmienky:

1. Investorom stavby bude Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica,
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03.
2. Stavbu realizovať podľa schváleného projektu overeného tunajším úradom vo vodoprávnom konaní za podmienok
stanovených týmto rozhodnutím.
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3. Stavba s investičným nákladom 297 000 € („Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“) a 568 000
€ („Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa“) bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ
bude vybratý na základe výberového konania.
4. Osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor na stavbe oznámiť spolu s termínom začatia realizovania prác na
stavbe.
5. Stavbu ukončiť v termíne do 12/2023.
6. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhového
stavebného úradu uplatnené v záväznom stanovisku č.22978/2018/SŽDD/60938 zo dňa 7.8.2018:
a) Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou BURSA, s.r.o., Partizánska cesta
70, Banská Bystrica overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny nesmú byť realizované
bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
b) Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
c) Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.
d) Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
e) Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v ochrannom pásme dráhy (,,OPD“) prerokovať
a dohodnúť postup a podmienky relizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie
podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
f) Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce)
nachádzajúce sa v dotknutom území.
g) Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení ŽSR, Generálne riaditeľstvo Bratislava, odbor
extertízy pod č.22370/2018/O230-4 zo dňa 26.4.2018, kde z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k
stavbe nemá pripomienky za dodržania nasledovných podmienok:
g.1) Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku č.22370/2018/O420-2 zo dňa 14.2.2018, kde je uvedené, že z
hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k prekládke káblov ŽSR a Slovak Telekom v OPD nie sú námietky
a súhlasí sa s jej realizáciou, za dodržania nasledovných podmienok:
g.1.1) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č.512/2017-SŽTS zo dňa 27.12.2017 a jeho
odborných zložiek doložených v prílohách. Stavba sa nachádza v OD v žkm 204,788 – 204,867 v úseku žel.trate
Plešivec – Zvolen os., križovanie v OD v žkm 204,835//medzistaničný úsek Vígľaš – Zvolen nákl.st., obvod PZZ
žkm 204,964 Zvolenská Slatina// - stavba: ,,Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II-etapa (SO
04 Preložka DK ŽSR, SO 05 Preložka káblov zab.zar.ŽSR, SO 06 Preložka DOK, SO 07 Preložka DOK Slovak
Telekom):
g.1.1.1.) V názvoch pre jednotlivé SO doplniť aj úsek železničnej trate Plešivec – Zvolen os.st. a dotknutý železničný
kilometer od/do, v zmysle TP (,,technického predpisu“) pre stavby v OPD a OD.
g.1.1.2) V rámci stavby realizovať majetkovo právne vysporiadanie pozemkov – zriadenie vecného bremena pre
preložené káblové vedenia ŽSR v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. v dopl.zákona č.432/2013 Z.z.
g.1.1.3) Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DOK, DK a zab.zar. ŽSR, ktoré
sú chránené zákonom č.513/2009 Z.z. (§ 3,4,5 a 6, Príloha č.12a bod g). Pred zahájením prác je potrebné tieto
podzemné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby
nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie na základe objednávky požiadať ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a
údržby káblovej techniky Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kont.0903 640693, 0902 950493, e-mail:
kuka.jozef@zsr.sk, drienikova.iveta@zsr.sk, vytýčenie bude vykonané do 15 dní odo dňa jej doručenia.
g.1.1.4) Pre SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom, ktorý rieši preložku optických káblov ST uložených v spoločnej
trase s DOK ŽSR, platí to isté stanovisko S OZT OR Zvolen.
g.1.2) Doriešiť majetko-právne vzťahy (zriadenie vecného bremena) so ŽSR Správa majetku, Oblastná správa
Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen.
g.1.3) Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov v koľajach, bez povolenia ŽSR zakázaný.
g.1.4) Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje farebné
plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
g.1.5) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác ich postup a objedná dozornú činnosť počas vykonávania týchto
prác u ŽSR OR Zvolen, s uvedením termínu ich začatia a ukončenia.
g.1.6) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a
zariadení v správe ŽSR spôsobené realizáciou stavby budú vykonané na náklady stavebníka.
g.1.7) Keďže sa jedná o vyvolanú investíciu, náklady na jej realizáciu znáša stavebník a po ukončení prác odovzdá
novovybudovanú stavbu bezodplatne do správy ŽSR.
g.1.8) Ku kolaudačnému konaniu stavby prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby v OPD.
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g.1.9) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.
g.2) V plnej miere rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR, OR Zvolen č.104/2018-SŽTS zo dňa
11.04.2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách vzhľadom na to, že časť stavby zasahuje do ochranného
pásma dráhy železničnej trate Fiľakovo – Vrútky v žkm 204,800 – 205,000:
g.2.1) SO 01 Úprava rybného potoka – manipulačná plocha na konci prístupovej cesty ako aj všetky budované násypy
pri tomto SO, ktoré sú v priamom styku so železničným telesom, musia byť tvorené v celom objeme priepustným
materiálom hutneným po vrstvách. Pri realizácii prác SO 01 v priestore železničného telesa nesmie byť narušená
stabilita a celistvosť zemného telesa. Nakoľko PD neposkytuje podrobný podklad o teréne, na ktorom sa majú
budovať telesá zo zemín, je potrebné doplniť do PD požiadavku na úpravu pôvodného terénu svahovými stupňami
v sklone terénu väčšom ako 1:6 v priestore do vzdialenosti 15m od osi koľaje. Súčasťou protipovodňových opatrení
majú byť aj mobilné prečerpávacie stanice, ktoré budú pri nasadení situované na manipulačnú plochu budovanú v
rámci SO 01. PD však neobsahuje podrobnosti použitiatýchto zariadení a vzhľadom k tomu, že sa tieto čerpadlá a ich
obsluha pri použití nachádzať v priestore možného ohrozenia železničnou dopravou je nutné, aby pred kolaudáciou
stavby bol zo strany ŽSR odsúhlasený prevádzkový poriadok stavieb protipovodňovej ochrany.
g.2.2) SO 02 Hrádzový priepust č.1 – betónová šachta hrádzového priepustu č.1 je v PD navrhnutá obsypať zemným
násypom po úroveň koruny šachty vrátane priestoru nad vtokovými potrubiami. Navrhnuté zemné svahy a zásyp
prepojenia so železničným priepustom žiadame v celom objeme realizovať z priepustného materiálu hutneného
po vrstvách. Z dôvodu plynulého odtoku vody z priestoru požadujeme vypustiť konečnú úpravu zásypu, t.j.
nerealizovať zahumusovanie vrchnej vrstvy zásypu. Pri realizácii prác SO 02 v priestore železničného telesa nesmie
byť narušená stabilita a celistvosť zemného telesa. Realizáciou hrádzového priepustu č.1 bude prepojený existujúci
železničný priepust so stavidlom na výtokovej strane železničného priepustu, čím dôjde k sťaženiu výkonu kontroly
technického stavu priepustu ŽSR (bude kontrolovateľný len z vtokovej strany). Súhlas na realizáciu stavidla v zmysle
predloženej dokumentácie podmieňujeme zapracovaním pravidelnej kontrolnej činnosti do prevádzkového poriadku
stavidla, zameranie kontroly sa týka technického stavu prepojenia železničného priepustu a stavidlovej šachty zo
strany správcu stavidla (min.1 x za štvrťroka) s povinnosťou bezodkladne ohlasovať zhoršenie stavu správcovi
infraštruktúry ŽSR.
g.2.3) SO 03 Hrádzový priepust č.2 – prevádzkový poriadok stavby musí byť odsúhlasený ŽSR pred kolaudáciou
stavby.
g.2.4) POV – v tejto časti nie sú uvedené podmienky súvisiace s výstavbou v blízkosti prevádzkovanej železničnej
trate. Zhotoviteľ musí pred realizáciou stavby v blízkosti prevádzkového priestoru koľaje splniť podmienky uložené
legislatívou a internými predpismi ŽSR pre činnosti tretích osôb v blízkosti prevádzkového priestoru ŽSR. Prípadné
krátkodobé obmedzenie dopravy na dráhe je zhotoviteľ povinný riešiť v dostatočnom časovom predstihu.
g.2.5) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu
stability a odvodnenia železničného telesa.
g.2.6) V blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe OZT. Vyjadrenia správcov sietí žiadame
rešpektovať.
g.2.7) Stavba bude umiestnená aj na pozemku v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať a dodržať podmienky dané
vo vyjadrení Oblastnej správy majetku Zvolen.
g.2.8) Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je
potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto
dohoda sa spisuje v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z9
Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Bz1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR
(dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová –tf.045/229 4380, 0911 490 003).
g.2.9) Odborný dozor pri realizácii stavebných prác v blízkosti železničnej trate je potrebné si dopredu písomne
objednať na Oblastnom riaditeľstve, ul.Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (tf. kontakt na odborný dozor: SMSÚ Zvolen:
Ing. Andráš 045/229 4380, 0911 490 003).
g.2.10) Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
g.2.9) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
g.3) Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR, Správa majetku, Oblastná správa majetku Zvolen
č.317/2018-OSM ZV zo dňa 12.2.2018.
g.4) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel.dopravy počas celej doby jej prevádzky.
g.5) Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min.1 mesiac pred zahájením
prác požiadať ŽSR, OR Zvolen o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v koľajach ŽSR v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. § 18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu
ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu
dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.
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g.6) Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a
farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
g.7) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologixký postup prác a objedná dozornú činnosť
počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR, OR Zvolen s uvedením termínu začatia a ukončenia týchto prác.
g.8) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate
počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že
akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané
na náklady stavebníka.
g.9) Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných
predpisov a noriem ŽSR.
g.10) Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a
obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR
dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.).
g.11) Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy
g.12) Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR, OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby v OPD.
g.13) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.
h) Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
i) Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a obvode dráhy (,,OD“) udržiavať a užívať tak, aby
neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a
zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
7. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru uplatnené v záväznom stanovisku
č. č.j.OU-ZV-PLO-2018/012195-002 zo dňa 12.09.2018:
a) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby
realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
b) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie
na nezastavanej časti pozemku, jej uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde.
c) Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3
odst.2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu po predložení porealizačného
geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska. Písomnú žiadosť žiadateľ doručí Okresnému
úradu Zvolen, katastrálnemu odboru, ktorý vykoná zmenu druhu pozemku v katastri.
8. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie orgánu štátnej správy
ochrany prírody a krajiny uplatnené v záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2018/008841/SMD zo dňa 25.06.2018:
a) Stavba sa nachádza v katastri obce Zvolenská Slatina v území s 1.stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (,,zákon OPK“). Ochranné opatrenia na toku Slatina
nepredstavujú činnosť podľa zákona OPK v území zakázanú. Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť v zmysle
STN 83 7010 (chráni sa koruna, kmeň, koreňová sústava).
b) V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47
zákona OPK.
9. Dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy
odpadového hospodárstva uplatnené záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2018/008621/RAP/vyj zo dňa
05.06.2018:
a) So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve –
dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov.
b) Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
c) So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác je potrebné nakladať v súlade
§ 77 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.
d) Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s výstavbou, je do doby ďalšieho
nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho
oprávňujúce.
e) Ku kolaudačnému konaniu je potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať
spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu výstavby a súvisiacich činností.
f) V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
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vykopaný sa tento nepovažuje za odpad a na nakladanie s ním sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.79/2015
Z.z. o odpadoch.
10. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu uplatnené v záväznom stanovisku
č.j.KPUBB-2018/13712-2/51961/FRA zo dňa 28.6.2018:
a) Pri realizácii zemných a výkopových prác ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred Krajskému
pamiatkovému úradu (,,KPÚ“) Banská Bystrica písomne alebo telefonicky na tel.č.048/24 55 824.
b) Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich
s touto stavbou.
c) Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej
lokality KPÚ Banská Bystrica upozorňuje stavebníka, že ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu
archeologických nálezov určí podľa § 127 ods.1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad (Okresný úrad
Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ďalej len ,,tunajší úrad“) po dohode s krajským pamiatkovým
úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov. V tejto súvislosti podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č.49/2002
Z.z. o chrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného
zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný
tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel.č.048/24 55 824. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu najneskôr na druhý pracovný deň po jeho
nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
11. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu uplatnené
v záväznom stanovisku č.j.ORPZ-ZV-ODI1-18-139/2018 zo dňa 24.9.2018
a) O príslušné povolenie a určenie dopravného značenia na ceste č.I/16 je potrebné v zmysle zákona č.135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Banská Bystrica
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán.
b) O príslušné povolenie a určenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách je potrebné v zmysle zákona
č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) požiadať Obec Zvolenská
Slatina ako príslušný cestný správny orgán.
c) Pri stavebných prácach na pozemných komunikáciách v katastrálnom území obce Zvolenská Slatina zvoliť taký
technologický postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len v minimálnej miere a na
dobu nevyhnutne potrebnú. Práce musia byť vykonané v skrátenej dobe bez zbytočných prieťahov, s nasadením
dostatočných síl a prostriedkov.
d) Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác k znečisteniu stavbou dotknutých komunikácií, je stavebník
povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií.
e) Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov ako aj
vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska.
f) Prekážka na komunikácii musí byť volená tak, aby šírka prejazdnej časti miestnej komunikácie bola minimálne
3,5m a na ceste č.I/16 aby šírka prejazdnej časti cesty bola minimálne 5,5m.
g) Navrhované dopravné značky budú základného rozmeru, vyrobené z nekorodujúceho materiálu s lemom.
h) Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej prílohe
vyhl. MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
i) Dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.8/2009
Z.z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Technických podmienok použitia dopravných
značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR 06/2013 a STN 01 8020.
j) Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 stavebného zákona.
k) Všetky určené prenosné dopravné značky budú základného rozmeru s lemomalebo vlysom a reflexného
vyhotovenia a umiestnené na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch zabezpečených proti preklopeniu vplyvom
nepriaznivých poveternostných podmienok.
l) Prenosné dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude
zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.
m) Existujúce trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné dočasne
odstrániť, prípadne prekryť.
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n) V prípade, že situácia v cestnej premávke si to bude vyžadovať, je realizátor stavby povinný zabezpečiť reguláciu
cestnej premávky spôsobilými a náležite poučenými osobami pre túto činnosť.
o) Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených
podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.
12. Dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Banská Bystrica
uplatnené vo vyjadrení pod číslom SSC/8754/2018/6271/22268 zo dňa 24.7.2018 v znení vyjadrenia
č.j.SSC/8754/2018/6271/26779 zo dňa 17.09.2018:
a) Prístupová komunikácia na cestu I/16 v obci Zvolenská Slatina, ktorá bude vybudovaná v šírke 3,0m a dĺžke
133,68 s trvalým pripojením na cestu I/16 bude na dĺžke 22,6m vybudovaná zo spevneného materiálu (asfaltobetón,
betón...) z dôvodu zamedzenia znečisťovania povrchu cesty I/16. Nakoľko prístupová komunikácia bude obslužného
charakteru jej spevnený úsek bude ukončený uzamykateľnou rampou, na ceste I/16 v mieste pripojenia bude
osadené dopravné značenie trvalého charakteru. Umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste I/16 odsúhlasiť
s príslušným cestným správnym orgánom.
b) Pohybom stavebných mechanizmov a stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti
verejnej dopravy na ceste I/16.
c) Úpravou Rybného potoka nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty I/16 a k narušeniu stability svahov tejto cesty.
d) Dopravné značenie dočasného charakteru bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu I/16
bude osadené na základe určenia cestným správnym orgánom.
e) Ukončené práce súvisiace s cestou I/16 a odstránením dočasne vybudovaného pripojenia na cestu I/16 prevezme
pracovník organizácie SSC, IVSC Ing.Vladimír Kochaník č.tel. 0903 406292, ktorému preberanie v teréne bude
oznámené min. tri dni vopred.
f) Pripojenie prístupovej komunikácie na cestu I/16 podlieha povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné
komunikácie v súlade so znením zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na základe
žiadosti stavebníka.
13. Dodržať podmienky StVS, a.s., Banská Bystrica uplatnené vo vyjadrení pod číslom 38992018-102.2-012 zo dňa
10.07.2018:
a) V zmysle § 19 ods.2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dodržať ochranné
pásmo vodovodu 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.
b) V záujmovom území v súčasnosti prebieha realizácia verejnej splaškovej kanalizácie, ktorej investorom je StVS,
a.s., B.Bystrica. Ochranné opatrenia navrhnúť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo verejnej kanalizácie (§19
ods.2 zákona č.442/2002 Z.z.). Na základe vydaného stavebného povoelnia na realizáciu stavby: ,,Očová, Zvolenská
Slatina – Odvedenie a čistenie odpadových vôd“ rešpektovať územie vymedzené na prebiehajúcu realizáciu uvedenej
stavby.
c) Všetky križovania navrhnutých protipovodňových ochranných opatrení s verejným vodovodom a verejnou
kanalizáciou zrealizovať v zmysle STN 736005 ,,Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
d) Rešpektovať vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom č.j. 1032/621/2018
zo dňa 28.6.2018:
- V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v správe závodu, po predložení objednávky vodovodné potrubie
presne vytýči prevádzka vodovodov Detva p.Sabol (č.tel.0905 806 394), resp. presnú hĺbku uloženia inžinierskych
sietí je potrebné identifikovať sondou.
- Navrhované ochranné opatrenia navrhnúť tak, aby v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. bolo dodržané ochranné pásmo
vodovodu 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.
- Práce vykonať tak, aby nedošlo k zníženiu, resp. zvýšeniu krytia vodovodného potrubia.
- Všetky zásahy je potrebné prekonzultovať s prevádzkou vodovodov Detva.
- V miestach križovania navrhovaného protipovodňového múru s verejným vodovodom ako aj križovania s
navrhovanou prístupovou komunikáciou vykopať sondy (miesta sú zaznačené v priložených situáciách – 3x), k
čomu je potrebné prizvať vedúceho prevádzky vodovodov Detva p. Sabola (č.tel.0905 806 394) a navrhnúť spôsob
ochrany liatinového vodovodného potrubia (odsúhlasiť so spoločnosťou StVPS, a.s.).
14. Dodržať podmienky StVPS, a.s., Banská Bystrica uplatnené vo vyjadrení č. 1472/621/2018 zo dňa 24.08.2018,
vzhľadom na to, že v dvoch prípadoch dôjde ku križovaniu vodovodu s protipovodňovým múrikom. Pred zahájením
výstavby bude poloha a hĺbka potrubí určená ručne kopanými sondami. V závislosti na hĺbke uloženia vodovodného
potrubia sa zvolí jedno z narhovaných spôsobov ochrany vodovodného potrubia (body a) až c)):
a) V prípade, že by vodovod križoval priamo základ umiestni sa do oceľovej chráničky. Oceľová chránička bude
presahovať minimálne 10m za okraj základu a potrubie v nej bude vystredené dištančnými objímkami. Konce
chráničky sa utesnia manžetou. V prípade, že po vykopaní sond sa zistí, že vodovod križuje priamo základ

OU-ZV-OSZP-2020/001024-0014551/2020



9 / 16

protipovodňového múrika, existujúce liatinové vodovodné potrubie vymeniť za potrubie HDPE a následne umiestniť
do oceľovej chráničky.
b) V prípade, že potrubie vodovodu bude pod základom múrika v menšej vzdialenosti ako 0,4m, vynechá sa v základe
výklenok o šírke 1m na každú stranu od vodovodu tak, aby vertikálna vzdialenosť povrchu potrubia od základu bola
minimálne 0,4m. Vzniknutá medzera v základe sa vyplní ílovitým materiálom, aby sa predišlo priesakom popod
základ.
c) Pokiaľ bude potrubie hlbšie ako 0,4m pod základom ponechá sa v súčasnom stave.
d) V mieste križovania vodovodu s navrhovanou prístupovou komunikáciou bude vodovodné potrubie uložené do
oceľovej delenej chráničky dĺžky 7,5m s presahom 1,5m za okraj cesty.
15. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina uplatnené vo vyjadrení pod číslom 4600053910
zo dňa 12.09.2019, vzhľadom na to, že v predmetnej lokalite katastra obce Zvolenská Slatina na ul. Pod hájom sa
nachádzajú nadzemné vzdušné NN vedenia a podperné body v zmysle orienračne zakreslenej trasy týchto vedení,
ktoré sú znázornené na k vyjadreniu priloženom situačnom nákrese (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia
22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia
vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).
a) Od uvedených energetických zariadení dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri
realizácii výkopových prác, neporušiť stabilitu podperných bodov celistvosť uzemňovacej sústavy.
b) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní.
c) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel.číslo 0800 159 000.
16. Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava uplatnené vo vyjadrení pod č. TD/KS/0850/2018/Ba zo
dňa 12.09.2018, vzhľadom na to, že v lokalite sa nachádza plynárenské zariadenie D 110 PE (STL plynovod/STL
prípojky (max PN – 80 kPa):
a) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať SPP-D o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu:
SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 852 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
b) Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p.Pavol Gabaj, tel.č.+421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
c) Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
d) Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
e) Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
f) Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a
uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
g) 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.
h) Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
i) Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie
a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do
novej úrovne terénu.
j) Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č.0850 111 727.
k) Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä, TPP 906 01, TPP 700 02, TP 702 01,
TPP 702 02.
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l) Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
m) Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
n) Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
o) Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok
stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby.
p) Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Banská
Bystrica všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
r) Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-
D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním
návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.
s) Stavebník je povinný pri realizácii stavby Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – I.etapa, objekt
SO 01 – Ochranný protipovodňový múr na ul. Pod Hájom pri križovaní s STL plynovodom umiestniť na PZ - STL
plynovod chráničku v súlade s TPP 702 01/702 02. Technické parametre chráničky, ako aj min. rozsah (dĺžka) budú
určené pri odkopaní exist.PZ a navrhovanej základovej časti objektu SO 01.
t) Stavebník je povinný pri realizácii stavby Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa
v miestach kružovania oporného múru s STL plynovod/STL prípojky umiestniť na PZ - STL plynovod/prípojky
chráničky v súlade s TPP 702 01/702 02. Technické parametre chráničiek, ako aj min. rozsah (dĺžka) budú určené
pri odkopaní exist.PZ a navrhovanej základovej časti oporného múru.
u) Prevádzkovateľ distribučnej siete SPP-D si vyhradzuje právo na úpravu vedení – PZ, na základe zisteného
skutkového stavu v miestach križovania navrhovanej stavby s PZ. Satevbník oprávnené požiadavky SPP-D zohľadní
a zapracuje do výkresovej dokumentácie na základe ktorej sa zmeny realizujú.
17. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o. uplatnené vo vyjadrení pod číslom
č.j.6611930988 zo dňa 6.11.2019, vzhľadom na to, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií
(,,SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:
a) 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.
b) 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 nasledujúceho bodu c).
c) Stavebník (alebo ním poverená osoba) je povinný v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
d) 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.
e) 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.
f) Zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení, čo musí figurovať
aj v textovej časti vykonávacieho projektu.
g) V prípade existencie nadzemnej telekomunikačnej siete v území definovanom v žiadosti o vyjadrenie, ktorá je vo
vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť túto
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
i) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov
od podania objednávky.
j) 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 – v prípade potreby preloženia
sietí rešpektovať podmienky uvedené v prílohe toto vyjadrenia a práce súvisiace s preložením realizovať len cez
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zmluvného partnera uvedeného v prílohe. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia s
rôznou funkčnosťou. Ďalej je potrebné rešpektovať a zabezpečiť:
- Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zariadenia priamo na povrchu terénu
- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia
vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Dbať, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži, poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777.
- Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami.
- 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 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
k) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
l) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
18. V zmysle vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina č.j.1072/18-OTV zo dňa 18.6.2018 oznámiť
začiatok stavebných prác pri úprave Rybného potoka rybárskemu hospodárovi MsO SRZ Zvolen p. Kalnovi na
tel.č.0915 992 930.
19. Rešpektovať podmienku Združenia Slatinka uplatnenú na vodoprávnom konaní: Prebytočnú zeminu, ktorá je
potenciálne kontaminovaná semenami inváznych rastlín uskladniť na skládku odpadov (nepoužívať ju na povrchové
terénne úpravy), aby nedošlo k rozširovaniu týchto inváznych rastlín (boľševník a pod.). Pri výstavbe dodržiavať
technickú normu STN 837010 (Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).
20. V zmysle vyjadrenia Správy CHKO BR Poľana č.j.CHKO PO/285-001/2018 zo dňa 11.7.2018 je povinnosťou
odstraňovať invázne druhy rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a zároveň zamedziť ich ďalšiemu šíreniu
prostredníctvom zeminy a odplavenín.
21. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy
a dodržať podmienky určené správcami týchto vedení. V ochranných pásmach inžinierskych sietí vykonávať zemné
práce ručne a podľa podmienok a dozoru správcov týchto sietí.
22. Skládky materiálu a zariadenie staveniska umiestniť mimo ochranných pásiem jestvujúcich inžinierskych sietí
a v súlade s príslušnými ustanoveniami noriem v platnom znení.
23. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
24. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušných
STN, dbať o ochranu zdravia na pracovisku. Pri realizácii stavby dôkladne zabezpečiť výkopy tak, aby nedochádzalo
k úrazom.
25. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle §
48 stavebného zákona.
26. Na uskutočnenie objektov vodného diela budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov
(certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.
27. Stavbu uskutočniť právnickou, alebo fyzickou osobou, oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa
osobitných predpisov.
28. Pri prevoze materiálov nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. V prípade ich znečistenia je dopravca
povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady.
29. Vozidlá a stroje pracujúce počas výstavby musia byť v bezchybnom technickom stave, dopĺňanie pohonných
hmôt a ich opravy zabezpečiť len na miestach na to určených tak, aby sa látky škodiace vodám nedostali do
podzemných vôd a do povrchových vôd a nespôsobili ich znečistenie.
30. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejných zariadení je stavebník povinný toto ihneď uviesť
do pôvodného stavu na vlastné náklady.
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31. Overená projektová dokumentácia objektov vodného diela musí byť uložená na stavenisku (u stavbyvedúceho)
a súčasťou dokumentácie je aj stavebný denník.
32. S odpadmi vznikajúcimi v dôsledku vlastnej výstavby nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi v
odpadovom hospodárstve.
33. Po ukončení realizácie stavby, všetky stavbou dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.

B/ Povinnosti investora:
1. Investor je povinný v súlade s § 66 ods.2,3 písm.h/ stavebného zákona oznámiť na špeciálny stavebný úrad začiatok
realizovania stavby, meno, adresu (sídlo) zhotoviteľa vodnej stavby.
2. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a v značnej miere
by menili technické riešenie.
3. Po ukončení výstavby požiadať tunajší úrad o zvolanie kolaudácie o uvedenie diela do prevádzky. Vodnú stavbu
užívať len po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. V prípade vzniku nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodného diela.
5. V prípade vzniku odpadov zatriedených ako NO, vznikajúcich v dôsledku prevádzky uvedených zariadení, bude
potrebný ku kolaudácii súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

C/ Všeobecné ustanovenia:
1. Stavba bude realizovaná podľa projektu stavby, ktorý vypracovala firma BURSA, s.r.o., Banská Bystrica - Ing.
Ondrej Bursa, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti komplexných architektonických a inžinierskych služieb,
reg. č. oprávnenia 0347*SP*A2 s dátumom 12/2015 a 10/2016, zákazkové číslo:515-10-22715, overeného tunajším
úradom vo vodoprávnom konaní..
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní, ak by to vyžadoval iný dôležitejší
záujem. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona, je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.
3. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude začaté s výstavbou.
4. Jedna sada projektu sa ponecháva na tunajšom úrade pre potreby evidencie.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli vo vodoprávnom konaní uplatnené.

Odôvodnenie
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 03 (,,stavebník“) požiadal Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátnu vodnú správu (,,tunajší úrad“) dňa 06.12.2019 o vydanie vodoprávneho (,,stavebného“) povolenia
na stavbu: „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“ a ,,Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na
toku Slatina II. etapa“.
Vzhľadom na to, že vydanie stavebného povolenia podlieha správnemu poplatku tunajší úrad vyzval žiadateľa
na zaplatenie správneho poplatku, ktorý bol uhradený dňa 17.1.2020. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy listom č.j.OU-ZV-OSZP-2020/001024-ozn. zo
dňa 6.2.2020 oznámil účastníkom konania začatie vodoprávneho konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa
uskutočnilo dňa 24.3.2020 na tunajšom úrade, o čom bola spísaná zápisnica, ktorá tvorí súčasť pisového materiálu.
Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu bolo vodoprávne konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou osobám,
ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak
ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.
Verejná vyhláška bola zverejnená na webovom sídle úradu, úradnej tabuli úradu, v obci, ktorej sa konanie týka –
Obec Zvolenská Slatina a na Centrálnej úradnej tabuli portálu www.slovensko.sk. V zmysle § 73 ods.4 vodného
zákona účastníkom konania podľa vodného zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba,
ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu - § 24 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (Združenie Slatinka). V rámci konania boli v stanovenej lehote (najneskôr ku dňu ústneho pojednávania)
uplatnené podmienky Združenia Slatinka, ktoré boli akceptované a prenesené do tohto rozhodnutia. Pomienky
uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách sú prenesené do stavebného povolenia, všetky záväzné
stanoviská sú súhlasné.
Podkladom pre rozhodnutie vo veci boli tieto doklady: projektová dokumentácia – 2x (paré 6 a 7); Nájomná
zmluva o nájme pozemkov medzi stavebníkom a Obcou Zvolenská Slatina; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena a Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Zvolenská Slatina ako povinným a
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stavebníkom ako oprávneným; Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Kúpna zmluva medzi Obcou Zvolenská
Slatina a stavebníkom (zapísaná na LV); Nájomná zmluva č.873900001-3-2019-NZPsPS medzi ŽSR, Bratislava
a stavebníkom; Zmluva č.873900001-BZVB-3-2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi ŽSR, Bratislava a stavebníkom; geometrické plány; Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru
výstavby a bytovej politiky č.j.OU BB OVBP2-2019-030838-1:SD zo dňa 17.10.2019, právoplatné dňa 12.11.2019
a č.j. OU BB OVBP2-2019-030838-2:SD zo dňa 17.10.2019, právoplatné dňa 11.11.2019 o vyvlastnení pozemkov
pod stavbou; úradne overené geometrické plány: č.46808728-24/2017 (overené č.61-598/2017 zo dňa 7.11.2017),
č.46808728-25/2017 (overené č.61-627/2017 zo dňa 20.11.2017), č.46808728-17/2018 (overené č.61-396/2018
zo dňa 26.07.2018), č.46808728-19/2017 (overené č.61-253/2018 zo dňa 28.05.2018); Územné rozhodnutie o
umiestnení stavby č.j. SÚ 4858/2018-Hr zo dňa 28.3.2019, právoplatné dňa 02.05.2019; Rozhodnutie Okresného
úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-BB-OSZP2-2018/018811-004 zo dňa
11.6.2018 o tom, že navrhovaná činnosť nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods.6 písm.b) vodného zákona;
Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2019/008456-
rozh. zo dňa 24.6.2019, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 23 ods.1 písm.a) vodného zákona, t.j. povolenie
na odstránenie drevín v obci Zvolenská Slatina pri vodných tokoch Slatina a Rybný potok na pozemkoch
parciel KN C č.2035/2 a KN C č.2045 (KN E č.1694/2), ktorého uskutočnenie je viazané na právoplatnosť
stavebného povolenia stavby „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“; Rozhodnutie Ministerstva
životného prostredia SR, Sekcie vôd, Odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami č.j.19907/2019;
3971/2019-4.3 zo dňa 9.4.2019, ktorým vodnú stavbu zaradilo do III. kategórie výkonu odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu na vodnými stavbami; Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti
o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2016/003873-016/Rozh zo dňa 12.4.2016, právoplatné dňa 16.5.2016 o
tom, že stavba „Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina“ sa nebude posudzovať podľa zákona
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-
ZV-OSZP-2017/001005-018/Rozh zo dňa 20.2.2017, právoplatné dňa 05.06.2017 o tom, že stavba „Zvolenská
Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II.etapa“ sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
č.j.OU-BB-OCDPK-2018/029388-01 zo dňa 7.11.2018 o zriadení trvalého dopravného pripojenia z cesty I/16 v k.ú.
Zvolenská Slatina k objektu ,,Hrádzový priepust“; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru vo Zvolene č.j.ORHZ-ZV1-514-001/2018 zo dňa 7.6.2018 a č.j.ORHZ-ZV1-514-002/2018
zo dňa 7.6.2018 – bez pripomienok; Súhlasné záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie
železničnej dopravy a dráh, odboru dráhového stavebného úradu č.j.22978/2018/SŽDD/60938 zo dňa 7.8.2018 so
zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy resp. sčasti v obvode dráhy so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné
stanovisko Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy posudzovania
vplyvov na životné prostredie č. OU-ZV-OSZP-2019/018955-003 zo dňa 12.12.2019; Súhlasné záväzné stanovisko
Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny
č. OU-ZV-OSZP-2018/008841/SMD zo dňa 25.06.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko
Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č.
OU-ZV-OSZP-2018/008621/RAP/vyj zo dňa 05.06.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko
Okresného úradu Zvolen, Odboru krízového riadenia č.j.OU-ZV-OKR2018/001587-37 zo dňa 25.6.2018 – bez
pripomienok; Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru č.j.OU-
ZV-PLO-2018/012195-002 zo dňa 12.9.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné záväzné stanovisko Krajského
pamiatkového úradu č.j.KPUBB-2018/13712-2/51961/FRA zo dňa 28.6.2018 so stanovením podmienok; Súhlasné
záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu č.j.ORPZ-ZV-
ODI1-18-139/2018 zo dňa 24.9.2018 so stanovením podmienok; záväzné obce Zvolenská Slatina č.j.847/2018 zo
dňa 17.08.2018 podľa § 13 ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení; súhlasné stanovisko obce Obce
Zvolenská Slatina č.331/2018 zo dňa 21.3.2018 a vyjadrenie Obce Zvolenská Slatina k zámeru stavby č.j.1336/2016
zo dňa 10.1.2017; Vyjadrenie ŽSR, Generálneho riaditeľstva Bratislava, odboru extertízy č.j.22370/2018/O230-4 zo
dňa 26.4.2018; Vyjadrenie ŽSR, Generálneho riaditeľstva Bratislava, odboru extertízy č.j.22370/2018/O420-2 zo
dňa 14.2.2018; Vyjadrenie ŽSR Bratislava, OR Zvolen, Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky č.512/2017
S OZT zo dňa 27.12.2017; Vyjadrenie ŽSR Bratislava, OR Zvolen, Sekcie energetiky a elektrotechniky č.56/2018/
SEE/Ža-6 zo dňa 14.02.2018 – bez sietí; Vyjadrenie ŽSR, Správy majetku ŽSR Bratislava, Oblastnej správy majetku
Zvolen č.j.317/2018-OSM ZV zo dňa 12.2.2018; Vyjadrenie ŽSR Bratislava, OR Zvolen, Sekcie oznamovacej a
zabezpečovacej techniky č.76/2018 S OZT zo dňa 20.02.2018; Vyjadrenie ŽSR, OR Zvolen č.j.104/2018-SŽTS zo
dňa 11.4.2018 – so stanovením podmienok; Vyjadrenie Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest,
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Banská Bystrica č.j. SSC/8754/2018/6271/22268 zo dňa 24.7.2018 a vyjadrenie č.j.SSC/8754/2018/6271/26779 zo
dňa 17.09.2018; vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest č.j.BBRSC/03297/2018; BBRSC/03990/2018
zo dňa 14.8.2018 – záujmy vlastníka a správcu ciest II. a III. triedy nie sú dotknuté, stavba je situovaná mimo
ciest II. a III. triedy; vyjadrenie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina č.j.1075/18-OTV zo dňa 18.6.2018
– nejedná sa o rybársky revír – oznámiť začatie prác na úprave Rybného potoka; vyjadrenie Stredoslovenskej
distribučnej, a.s., Žilina č.j. 4600053910 zo dňa 12.09.2019 so stanovením podmienok; vyjadrenie SPP – distribúcia,
a.s., č. TD/KS/0850/2018/Ba zo dňa 12.09.2018 so stanovením podmienok; vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa
18.11.2019 – bez sietí; vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. č.j.BB-2883/2019 zo dňa 18.11.2019 – bez sietí; vyjadrenie
Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o. č.j.6611930988 zo dňa 6.11.2019 so stanovením podmienok;
vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica č. 1472/621/2018 zo dňa 24.08.2018 so stanovením podmienok a vyjadrenie
č.j. 1032/621/2018 zo dňa 28.6.2018; vyjadrenie StVS, a.s. č.5811/2018-102.2-012 zo dňa 27.8.2018 – súhlasné;
Správa CHKO BR Poľana č.j.CHKO PO/285-001/2018 zo dňa 11.7.2018 – podmienka k výrubu drevín (bolo
povolené samostatným rozhodnutím) a podmienka odstraňovania inváznych druhov rastlín.
Obec Zvolenská Slatina – spoločný obecný úrad, odbor stavebnej správy vydal k stavbe súhlasné záväzné stanovisko
podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona č.j.SÚ 1960/2020-Hr zo dňa 24.3.2020.
Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné, ich podmienky
v rozsahu zákona, orgán štátnej vodnej správy zapracoval do záväzných podmienok vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 60 až
§ 66 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené vodným
zákonom a práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov
konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu vodoprávneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu
na uskutočnenie vodnej stavby. Špeciálny stavebný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66
stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku,
pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej
dokumentácie stavby a stavebného povolenia. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona, je toto rozhodnutie súčasne
stavebným povolením. Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona na uskutočnenie vodnej
stavby v podmienkach rozhodnutia určil v záujme ochrany záujmov chránených vodným zákonom a všeobecných
záujmov záväzné podmienky tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 ods. 2
stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť.
Vydanie vodoprávneho povolenia podlieha v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov spoplatneniu. Správny poplatok bol v zmysle časti V.stavebná správa, položky 60 písm.g)
podľa investičného nákladu stavby za každý stavebný objekt zaplatený vo výške 400 € a 600 € v súhrnnej výške
1000 € prevodom na účet na základe vystaveného platobného predpisu dňa 17.1.2020.

Poučenie
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Zvolen,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona a § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Rozhodnutie je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen http://www.minv.sk/?okresny-urad-
zvolen.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru
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Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Slovenská republika

BURSA, s.r.o.
Partizánska cesta 0
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Združenie Slatinka
P.O.BOX 67
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Obec Zvolenská Slatina
SNP 370 19
962 01 Zvolenská Slatina
Slovenská republika

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 314 20
010 01 Žilina
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystica
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
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Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927 8
010 47 Žilina
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská
817 62 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 61 Zvolen
Slovenská republika
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