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V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

              Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E  
 
 

 

Navrhovateľ:  Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 
IČO: 00318795, v zastúpení starostom Ing. Branislavom Nociarom 

 
podal dňa 25.07.2018 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 

stavby „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“, 

na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na C-KN parc.č. CKN 195/37, 193, 248 

(KN-E 1013), 249/4, 249/1. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Účastníci konania: 

Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany - navrhovateľ 

+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka 

územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona. 

 

Obec Sušany je príslušným stavebným úradom pre obec Hrnčiarske Zalužany na základe určenia 

Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 31.05.2005 zo dňa KSUBB-2005-716/1322-2-

OŠSS-Sl. 

 
Obec Sušany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval 
návrh v územnom konaní  s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v § 
35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, podľa § 3 vyhl.č. 
453/2000 Z.z.,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vykonávacia 
vyhláška), zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania a na základe výsledkov územného konania podľa § 46 a § 47 zák.č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v platnom znení (ďalej len správny poplatok) rozhodol takto: 

 
Líniová stavba „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
ul. NOVÁ“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na C-KN parc.č. CKN 
195/37, 193, 248 (KN-E 1013), 249/4, 249/1 

 
sa podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vykonávacej vyhlášky 

 
povoľuje umiestniť: 

 
Popis stavby: Výstavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinných 

domov, a tým aj realizáciu vlastných vodovodných prípojok a sociálnych zariadení. Obec v súčasnosti 

už má sčasti vybudovanú kanalizáciu a ČOV, okrem záujmovej oblasti, kde likvidácia odpadových vôd 

 zo sociálnych zariadení do vlastných žúmp a septikov je hygienicky nevyhovujúca. Individuálne 

zneškodňovanie splaškov vypúšťaných do vlastných žúmp a septikov je v súčasnej dobe 

nevyhovujúca.  

Stavba má nevýrobný charakter, bude zabezpečovať ,,zozbieravanie,, a transfer splaškových 

odpadových vôd. Uvedené odpadové vody budú čistené v existujúcej čistiarni odpadových vôd v obci 

Hrnčiarske Zalužany.  
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Stavebné objekty  

 SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

PROJEKTOVANÉ KAPACITY CELKOVO 

GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA DN250 MM   338 M 

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA DN 80MM    358M 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY NA GRAVITAČNEJ VETVE 7 KS 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY NA TLAKOVEJ VETVE  7KS 

KANALIZAČNÉ ODBOČKY GRAVITAČNÉ DN 250/150MM 33KS 

ČERPACIA STANICA SPLAŠKOVÝCH OV + NN PRÍPOJKA     1  

 

Gravitačná kanalizácia vetva ͈A2͈ – trasa navrhovanej kanalizačnej gravitačnej vetvy bude začínať  

pri rodinných domoch parc.č.  195/3 a 195/55. Následne v celej dĺžke bude sledovať niveletu 

spevnenej miestnej komunikácie ul. Nová. Celková dĺžka 338m. V lomových bodoch 

a v požadovaných vzdialenostiach budú vybudované revízne kanalizačné šachty 7 ks. Na kanalizačnej 

trase sú navrhované jednoduché kolmé odbočky (podľa miestnych podmienok) s uzáverom 

(záslepkou) pre napojenie kanalizačných prípojok. 

Tlaková kanalizácia vetva ͈A2́ ͈͈  

Potrubie tlakovej kanalizácie je riešené v dĺžke 358 bm. Tlaková vetva začína v čerpacej stanici 

splaškových odpadových vôd prírubovým spojom s lemovým nákružkom DN 80 mm a ústi 

v existujúcej šachte na ulici Záhradná, do gravitačného systému vetvy A. V lomových bodoch 

a v požadovaných vzdialenostiach na trase tlakovej kanalizačne budú vybudované revízne kanalizačné 

šachty 7 ks. 

SO 02 NAPOJENIE ODBERNÉHO MIESTA 

Napojenie odberného miesta sa uskutoční z jestvujúceho stĺpa vzdušnej NN siete. Na stĺp sa umiestni 

prípojková skriňa SPP, z ktorej sa napojí elektromerová rozvodnica RE-ČS, ktorá sa umiestni 1 m od 

stĺpa. Z RE-ČS sa napojí rozvodnica R-ČS, ktorá je umiestnená pri ČS. Rozvod NN napojenia sa urobí 

káblovým vedením NAYY-J 4Bx16mm2. 

Prečerpávacia stanica splaškových odpadových vôd 

Nádrž ČS je navrhovaná kruhového pôdorysu, zložená z prefabrikovaných skruží s dnovým prvkom 

a stropnou pochôdznou vystuženou PP doskou s tromi poklopmi. Na prítoku do ČS je navrhovaný  kôš 

na zhrabky ako mechanické predčistenie, na zachytávanie hrubých nečistôt transportovaných verejnou 

gravitačnou kanalizáciou. Na dne čerpacej stanice budú osadené dve ponorné kalové čerpadlá 

s trojfázovým motorom. Čerpadlá budú spínané plavákovými spínačmi v nadväznosti od výšky 

naakumulovanej odpadovej vody a vzájomného prestriedavania čerpadiel. 

Plochy v úsekoch dotknutých stavbou sa uvedú do pôvodného stavu tak, aby pôvodná funkcia týchto 

plôch bola obnovená. 
 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov tieto záväzné podmienky: 
 

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, tak ako 

je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:500 a v projektovej dokumentácii pre vydanie 

územného rozhodnutia stavby „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ 

KANALIZÁCIE ul. Nová“, ktorú vypracoval v mesiaci 07/2018  Ing. Peter Nemec, Komenského 

293, 059 35 Batizovce, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 3750*A*2-2. 

 

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem 

verejného dopravného a technického vybavenia územia.  

Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného 

dopravného a technického vybavenia v záujmovom území  navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v  

zákonných predpisoch a technických normách. 

 

3. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí 

a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. § 139a ods. 10 

stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona) 

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých 

orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia 
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územia: 

3.1 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. závod Rimavská 

Sobota zo dňa 23.08.2018 pod č. 04/2018: v záujmovom území projektovanej stavby sa nachádzajú 

vodárenské zariadenia v ich správe – potrubie verejného vodovodu, tak ako je zakreslené vo 

fotokópii výkresu z prevádzkového poriadku vodovodu v obci Hrnčiarske Zalužany. Pripomíname, 

že v záujmovom území pripravovanej stavby sa nachádzajú aj vodovodné prípojky, ktoré nie sú 

v našej prevádzke – sú majetkom jednotlivých odberateľov. Požadujeme všetky pozemné 

a podzemné objekty umiestniť mimo ochranného pásma vodárenských zariadení v našej prevádzke 

vymedzeného zákonom č. 442/2002 Z.z., t.z. 1,5 m od okrajov potrubia obojstranne. Križovanie 

a osovú vzdialenosť týchto zariadení žiadame riešiť v zmysle STN 73 6005. Pri križovaní 

s verejným vodovodom a vodovodnými prípojkami žiadame kanalizačné potrubia umiestniť popod 

vodovodné potrubia. K technickému riešeniu sa nevyjadrujeme, nakoľko v predmetnej lokalite 

nebudeme prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

3.2 Vo vyjadrení  ORANGE SLOVENSKO a.s. zo dňa 21.08.2018 pod č. BB-2184/2018. 

   3.3 Vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 25.06.2018 pod č. 4300091652. 

3.4 Vo vyjadrení SPP-D, a.s. Bratislava zo dňa 09.08.2018 pod č. TD/NS/0385/2018/Ve. 

3.5 Vo vyjadrení Slovak Telekomu a.s. Bratislava zo dňa  01.08.2018 pod č. 6611821920. 

 

4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, 

ktoré sú správnymi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (viď § 126 

ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona) 

 

4.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej 

správy odpadového hospodárstva zo dňa 16.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000629-3: 

1. Podľa § 1 odsek 2 písmeno h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na 

nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných 

prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom 

sa vykopal. V prípade, že prebytočná zemina nebude takto využitá v plnom rozsahu, je potrebné ju 

odovzdať do legálneho zariadenia (napr. na skládku odpadov). 

2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri 

stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre 

ktorú sa tieto práce v  konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za 

nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch 

t.j. je povinný najmä: 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich 

určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi, 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 

jeho 

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 

ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. v súlade s 

vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, 

3. Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 1 

písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní 
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v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom 

konaní priložiť: 

1. Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR  

č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti) pre každý jeden druh 

odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby: 

Por. 

číslo 

Číslo 

druhu 

odpadu 

Názov druh odpadu Kategóri

a 

odpadu 

Materiálov

á bilancia 

v t 

1.  17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 Ostatný 37,670 

2.  17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 ostatný 496,190 

2. Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, 

oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o 

zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám pôvodca. 

 

4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej 

vodnej správy zo dňa 16.08.2018 pod č.  OU-PT-OSZP-2018/000624-4: 

1. Počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon a ostatné platné právne predpisy 

vo vodnom hospodárstve. 

2. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy 

a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými 

látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do 

povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich 

kvalita. 

3. V prípade, že pri zakladaní stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu do 

povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej 

správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. 

V územnom obvode okresu Poltár je miestne príslušný Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné 

priložiť aj vyjadrenie podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 

odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica. 

4. Napojením predmetnej vodnej stavby na existujúcu verejnú kanalizáciu nesmie dôjsť 

k prekročeniu množstva vypúšťaných odpadových vôd ako aj koncentračných hodnôt uvedených 

v časti II.  rozhodnutia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

Železničná 2, 987 01 Poltár, č. OU-PT-OSZP-2014/00066-5 zo dňa 21. 03. 2014, ktorým bolo 

povolené osobitné užívanie vôd, vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie 

v obci Hrnčiarske Zalužany cez čistiareň odpadových vôd v obci Hrnčiarske Zalužany do 

vodného toku Suchá. 

5. Stavebník je povinný rešpektovať všetky oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejnej 

kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany, spoločnosti WASPE, s.r.o., Gerlachovská 1, 974 01 

Banská Bystrica, IČO: 36 692 549. 

6. Keďže podľa § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona vodnými stavbami sú okrem iného aj 

stavby stôk, stavba „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ je vodná 

stavba, ktorú je na základe žiadosti stavebníka, podľa § 26 ods. 1 a 3 vodného zákona a § 120 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oprávnený povoliť príslušný orgán 

štátnej vodnej správy – Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 

2, 987 01 Poltár.  

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia je okrem iných dokumentov potrebné priložiť aj 

nasledovné písomnosti: 

• 2 sady projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracované oprávnenou 

osobou. Projektová dokumentácia predmetnej vodnej stavby musí spĺňať náležitosti podľa § 9 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
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ustanovenia stavebného zákona, 

• podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona doklady preukazujúce, že stavebník je 

vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného 

zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti 

preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene, 

• právoplatné územné rozhodnutie vydané miestne a vecne príslušným stavebným 

úradom a záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona vydané miestne príslušným 

stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí 

alebo zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie 

nevydáva, 
  

4.3. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 08.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000626-2.  

 Stavebník je povinný pri vykonávaní prác a činností spojených s plánovanou činnosťou 

postupovať tak, aby nedochádzalo k  zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu 

a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov 

(§ 3 a § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

 V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich 

mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý nie je potrebný súhlas 

príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je 

potrebné tento výrub drevín a súvislých krovitých porastov uskutočniť najmä v období 

vegetačného pokoja (obdobie vegetačného pokoja je od 01. 10. do 31. 03.). 

 V prípade, že realizácia navrhovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich 

mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu 

ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je stavebník povinný 

doložiť príslušnému stavebnému úradu k územnému konaniu právoplatný súhlas na predmetný 

výrub drevín, vydaný príslušným orgánom ochrany prírody (príslušný orgán ochrany prírody na 

vydanie predmetného súhlasu je obec). 

 Stavebník je povinný pri prácach spojených s plánovanou činnosťou, dodržiavať 

ustanovenia § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania 

zakázaných činností v súvislosti s chránenými rastlinami a chránenými živočíchmi, za chránené 

živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy 

voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov 

Európskej únie. 

 Stavebník je povinný v prípade zistenia výskytu chránených živočíchov pozastaviť práce a 

urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu chránených živočíchov a ich 

úkrytov. 

 Stavebník je povinný v prípade zistenia výskytu chránených živočíchov v území, v ktorom 

sa má realizovať plánovaná činnosť, túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na tunajší úrad 

a Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Správe chránenej krajinnej oblasti Cerová 

vrchovina, Rimavská Sobota /047-5634948/. 

 

4.4 Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 

08.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000622-002, ako príslušného orgánu štátnej správy na 

úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nie je uvedená v prílohe 

č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. pod bod 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 6 Čistiarne odpadových 

vôd a kanalizačné siete. Po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 

zákona č. 24/2006 Z.z., predmetná činnosť v okrese Poltár nepodlieha zisťovaciemu konaniu 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  

 

4.5 V súhlasnom stanovisku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 

21.08.2018 pod č. ORHZ-LC2-2018/000024 pod č. ORHZ-LC2-2018/000024. 

 

4.6 V súhlasnom záväznom stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 

16.08.2018 pod č. 717/4144/2018-Kg/. 

 

4.7 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Banská Bystrica vyjadrením zo dňa 
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09.08.2018 pod č. CS SVP OZ BB 1463/2018/5, CZ 9111/2018-39230 súhlasia s vydaním 

územného rozhodnutia za podmienok: 

- vzhľadom na to, že navrhovanou stavbou nie sú zasiahnuté pozemky ani vodné toky v správe 

našej organizácie, a nedôjde ani k zmene podmienok platného povolenia na vypúšťanie 

kumunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie a ČOV v obci Hrnčiarske Zalužany do 

povrchových vôd, nie sú z hľadiska záujmov nášho štátneho podniku k vydaniu územného 

rozhodnutia žiadne námietky. 

 

5.Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania. 

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných stanoviskách účastníkov konania: 

 
5.1. Obec Hrnčiarske Zalužany ako vlastník ČOV a splaškovej kanalizácie, súčasne aj 
prevádzkovateľ a stavebník súhlasí s realizáciou stavby ako aj s napojením vetvy na existujúcu 
splaškovú kanalizáciu. 

 
6. Pásmo ochrany verejnej kanalizácie podľa § 19 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. určí podľa § 3 

zákona č. 442/2002 Z. z. rozhodnutím okresný úrad na základe žiadosti vlastníka verejnej 

kanalizácie, prípadne jej prevádzkovateľa. Vlastník verejnej kanalizácie, prípadne jej 

prevádzkovateľ môže na základe žiadosti požiadať okresný úrad o určenie pásiem ochrany inej 

vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia, ako sú ustanovené v  § 19 ods. 2 zákona 

č. 442/2002 Z. z., z dôvodu miestnych podmienok. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie určenia 

inej vzdialenosti. Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. pásmo ochrany pri verejnej 

kanalizácie do priemeru 500 mm vrátane je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od 

vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. 
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky. 
 
 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, 

kedy nadobudlo právoplatnosť. 

 

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 
O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 25.07.2018 podal stavebník Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany IČO: 00318795 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení líniovej stavby „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ 

KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na C-KN 

parc.č. CKN 195/37, 193, 248 (KN-E 1013), 249/4, 249/1. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie.   

 Územné konanie bolo vzhľadom na veľký počet účastníkov konania týmto oznamované 

doručovaním verejnou vyhláškou. Pozemky dotknuté stavbou sú evidované v KN-C a KN-E vo 

vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo právnických osôb, obce Hrnčiarske Zalužany. 

Stavebný úrad návrh a jeho prílohy preskúmal a doručením písomného oznámenia  zo dňa 

26.07.2018 verejnou vyhláškou oznámil začatie územného konania. V oznámení o konaní stavebný 

úrad poučil účastníkov konania a o orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do 

podkladov konania a o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky voči navrhovanej stavbe. Na 

prerokovanie návrhu stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 17.08.2018. 

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území 

a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods.1 a a predchádzajúcimi 

rozhodnutiami v území, posúdi či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky 

bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, 
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starostlivosti o životné prostredie, kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho fondu a pod. 

pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.  

Dňa 17.08.2018 sa uskutočnilo  ústne pojednávanie, kde neboli podané žiadne námietky 

a pripomienky.  

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská: Stredoslovenská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s. závod Rimavská Sobota zo dňa 23.08.2018 pod č. 04/2017, ORANGE SLOVENSKO 

a.s. zo dňa 21.08.2018 pod č. BB-2184/2018, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina zo dňa 

25.06.2018 pod č. 4300091652, SPP-D, a.s. Bratislava zo dňa 09.08.2018 pod č. 

TD/NS/0385/2018/Ve, Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa  01.08.2018 pod č. 6611821920, 

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva zo dňa 16.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2018/000629-3, Okresný úrad Poltár, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 16.08.2018 pod č.  OU-PT-

OSZP-2018/000624-2, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 08.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-2017/000626-2, Okresný 

úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 08.08.2018 pod č. OU-PT-OSZP-

2017/000622-002, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 21.08.2018 pod č. ORHZ-LC1-2018/000024, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva zo dňa 16.08.2018 pod č. 717/4144/2018-Kg/, SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Banská Bystrica dňa 09.08.2018 pod č. CS SVP OZ BB 

1463/2018/5, CZ 9111/2018-39230, Obec Hrnčiarske Zalužany 24.08.2018 pod č. 136/2018-024. 

 Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. 

Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

 Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 

jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné 

prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 

532/2002 Z.z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového 

a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení líniovej stavby stavebný 

úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi 

uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným 

rozhodnutím o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné 

prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh 

z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými, 

najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce 

a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany  

poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal 

aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. Navrhovateľ v územnom konaní predložil doklady 

preukazujúce vlastnícke právo navrhovateľa na umiestnenie stavby na predmetných pozemkoch. 

V uskutočnenom konaní si účastníci konania a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili 

požiadavky k umiestneniu stavby podľa posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do 

podmienok územného rozhodnutia. 

 Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného 

konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok sa nevyberal, navrhovateľ je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a/ zák. č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správnych poplatkov. 

 
P o u č e n i e : 
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§53, 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 

podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 

poriadok. 

 

 

     

   Mgr. Štefan Václavik 

                                     starosta 



 8 

 

 

 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie 
tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
obce  a 15-ty deň tejto lehoty jedňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. 
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák č. 71/1967 Zb.z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne 
zverejnené na elektronickej tabuli obce. 
 
 
 
 
 
 
 

Doručí sa: 

Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť 

uvedenou stavbou priamo dotnuté sa upovedomujú verejnou vyhláškou 

 
 

Na vedomie: 

1. Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

2. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec 

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 

Lučenec 

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

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

8. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

9. WASPE, s.r.o. Gerlachovská 1 974 01 Banská Bystrica 

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

11. SPP-Distribúcia, a.s. , Mlynské Niva 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04, Duklianskych hrdinov 42, 979 

01 Rimavská Sobota 

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

14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská 

Bystrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 


