
 
 

     

     

 

 

Číslo: OU-PT-OSZP-2018/000745-8  Poltár 28. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne príslušný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona  

č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 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, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) 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“) 

a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) 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“), po vykonaní správneho konania podľa zákona číslo 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“),  

stavebníkovi: Obec Hrnčiarske Zalužany 

 Hlavná 90 

 980 12  Hrnčiarske Zalužany 

 IČO: 00 318 795 

 

p o v o ľ u j e  
 

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

 

uskutočniť líniovú vodnú stavbu „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. 

Nová“ na pozemku parcely vedenej v registri CKN č. 195/37, č. 193, č. 248 (register EKN  

č. 1013), č. 249/4 a č. 249/1 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany. 

 

Územné rozhodnutie vydala obec Sušany, 980 12 Sušany svojim rozhodnutím o umiestnení 

predmetnej líniovej vodnej stavby č. 211/2018/216-Ku z 27. 08. 2018, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 27. 09. 2018.  

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Železničná 2, 987 01  Poltár 
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Popis stavby: Projektovú dokumentáciu predmetnej vodnej stavby pre stavebné povolenie 

v septembri 2018 vypracoval Ing. Peter Nemec, autorizovaný stavebný inžinier,  

reg. č. 3750*A*2-2. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej gravitačnej kanalizačnej 

vetvy „A2“ a tlakovej kanalizačnej vetvy A2´“, 33 kusov kanalizačných odbočiek s uzávermi 

a čerpacej stanice (ďalej len „ČS“) odpadových vôd v obci Hrnčiarske Zalužany.  

 

Predmetná stavba bude delená na nasledovné stavebné objekty: 

Stavebný objekt SO 01 Splašková kanalizácia 

Stavebný objekt SO 02 Napojenie odberného miesta (NN prípojka k ČS) 

 

Predmetná stavba bude delená na nasledovné prevádzkové jednotky: 

Prevádzková jednotka PJ 0101 Strojno – technologické zariadenia ČS, časť technológia 

Prevádzková jednotka PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia ČS, časť elektro 

 

Stavebný objekt SO 01 Splašková kanalizácia 

Trasa gravitačnej vetvy „A2“ bude začínať pri rodinných domoch na parcelách registra CKN 

č. 195/3 a č. 195/55 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Predmetná gravitačná vetva kanalizácie bude 

v celej dĺžke sledovať niveletu spevnenej miestnej komunikácie Ulice nová. Predmetná 

gravitačná vetva kanalizácie bude z plnostenných rúr PVC-KGEM KOM + SN8 o celkovej dĺžke 

338 m. V lomových bodoch a v požadovaných vzdialenostiach (max. 50 m) na trase predmetnej 

gravitačnej vetvy kanalizácie budú vybudované revízne kanalizačné šachty. Navrhované  

sú typové šachty z prefabrikátov vrátane prefabrikovaného dna. Celkove na trase gravitačnej 

vetvy kanalizácie bude 7 kusov revíznych šácht Š1 až Š7. Na predmetnej gravitačnej vetve 

kanalizácie sú navrhnuté jednoduché kolmé, prípadne šikmé odbočky (podľa miestnych 

podmienok) s uzáverom (zaslepením) pre napojenie kanalizačných prípojok. 

 

Trasa tlakovej vetvy „A2´“ bude začínať v ČS splaškových odpadových vôd a bude zaústená  

do existujúcej šachty „Š“ na Záhradnej ulici do gravitačného systému vetvy „A“ verejnej 

kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany. Predmetná tlaková vetva kanalizácie bude z  rúr HDPe, 

PE100, SDR17, PN10, Ø = 90 mm x 5,4 mm (DN 80 mm). Dĺžka predmetnej tlakovej vetvy 

kanalizácie bude 356,8 m. V lomových bodoch a v požadovaných vzdialenostiach (max. 50 m)  

na trase predmetnej tlakovej vetvy kanalizácie budú vybudované revízne kanalizačné šachty. 

Navrhované sú typové šachty z prefabrikátov vrátane prefabrikovaného dnového prvku kinety. 

Celkove na trase tlakovej vetvy kanalizácie bude 7 kusov revíznych šácht (Ša až Šg). V šachtách 

bude potrubie tlakovej kanalizácie vyzbrojené T-kusom s guľovým uzáverom DN 80 mm  

pre potreby čistenia jednotlivých úsekov. 

 

Stavebný objekt „SO 02 Napojenie odberného miesta“. Napojenie odberného miesta bude 

z jestvujúceho stĺpa vzdušnej NN siete. Na stĺp bude umiestnená prípojková skriňa, z ktorej bude 

napojená elektromerová rozvodnica RE-ČS, ktorá bude umiestnená cca 1 m od stĺpa. 

Z elektromerovej rozvodnice bude napojená rozvodnica R-ČS. Rozvod NN napojenia bude 

káblovým vedením NAZZ-J 4B x 16 mm
2
. 

 

Nádrž ČS bude kruhového pôdorysu z prefabrikovaných skruží s dnovým prvkom 

a stropnou pochôdznou doskou s tromi poklopmi, poklop pre kôš na zhrabky, poklop pre obsluhu 

a poklop pre čerpaciu techniku. Vonkajší priemer ČS bude 2700 mm a vnútorný priemer ČS 

bude 2500 mm. Na prítoku do ČS bude kôš na zhrabky ako mechanické prečistenie. Čistenie 

koša bude ručné. Na dne ČS budú dve ponorné kalové čerpadlá s trojfázovým motorom, 
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vodiacim tyčovým zariadením typu 80AFU21.5 WD s výkonom motora P = 1,5 kW. Čerpadlá 

budú spínané plavákovými spínačmi v náväznosti od výšky naakumulovanej odpadovej vody.  

 

Navrhovanými vetvami „A2“ a „A2´“ bude odkanalizovaných 27 rodinných domov 

nachádzajúcich sa na Novej ulici s cca 84 obyvateľmi. Predpokladané množstvá predmetnými 

vetvami odvádzaných splaškových odpadových vôd sú nasledovné: priemerné denné množstvo 

Qpriem.deň = 8,505 m
3
/deň, maximálne denné množstvo Qmax.deň = 17,01 m

3
/deň, ročné množstvo 

Qročné = 3104,325 m
3
/rok. V rámci podrobných hydrotechnických výpočtov bola v predmetnej 

projektovej dokumentácii posúdená hydraulická kapacita čistiarne odpadových vôd (ďalej len 

„ČOV“) v obci Hrnčiarske Zalužany, ako aj súlad s platným povolením na vypúšťanie 

komunálnych odpadových vôd, ktoré vydal Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti  

o životné prostredie v časti II. svojho rozhodnutia č. OU-PT-OSZP-2014/00066-5  

z 21. 03. 2014. Pripojením vetvy „A2“ a „A2´“ na verejnú kanalizáciu v obci Hrnčiarske 

Zalužany, tzn. privedením splaškových odpadových vôd z Novej ulice na ČOV v obci 

Hrnčiarske Zalužany nedôjde k prekročeniu parametrov uvedených v predmetnom povolení  

na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd. 

 

 

Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka: 

 

Pre uskutočnenie predmetnej vodnej stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona  

a § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto záväzné podmienky: 

 

1. Stavebníkom predmetnej líniovej vodnej stavby bude obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 

980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 00 318 795. 

2. Predmetnú líniovú vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené 

bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho špeciálneho stavebného úradu.  

3. So stavebnými prácami na predmetnej vodnej stavbe možno začať až po nadobudnutí 

právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí tunajší špeciálny stavebný úrad – orgán 

štátnej vodnej správy. 

4. Predmetná vodná stavba bude ukončená najneskôr do 30. 09. 2021. 
5. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu 

stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby. Stavba bude realizovaná 

dodávateľsky, podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavba bude uskutočňovaná 

osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavieb. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno 

(názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní po skončení výberového 

konania. 

6. Počas realizácie a prevádzky predmetnej vodnej stavby je stavebník povinný rešpektovať 

vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo vodnom hospodárstve. 

7. 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. 200/2005 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 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. 
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8. Podľa § 11 ods. 2 zákona o verejných kanalizáciách verejné kanalizácie musia byť 

vodotesné, chránené proti zamŕzaniu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi. Stavebník 

je povinný vykonať skúšku vodotesnosti predmetnej vodnej stavby oprávnenou osobou 

a protokol o vykonanej skúške predložiť ku kolaudačnému konaniu. 

9. Stavebník je povinný k žiadosti o uvedenie stavby do užívania predložiť aj vyjadrenie 

správcu vodohospodársky významných vodných tokov, podniku SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p.“).  

10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť 

vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

geodetické a kartografické činnosti. O vytýčení vyhotoví ten, kto ho uskutočnil, vytyčovací 

protokol, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby. 

11. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu 

ustanovené v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy. 

12. Podľa § 46d stavebného zákona musí byť na predmetnej vodnej stavbe vedený stavebný 

denník. 

13. Podľa § 43f a § 47 stavebného zákona stavebník musí použiť na stavbu len stavebné 

výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby  

pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní 

stavby. 

14. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii predmetnej vodnej stavby predložiť 

špeciálnemu stavebnému úradu doklady o overení ich požadovaných vlastností  

od ich výrobcu. 

15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na predmetnú vodnú stavbu  

za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a vodoochranného dozoru. 

16. Stavenisko zriadiť podľa § 43i stavebného zákona a dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  

na stavenisko. 

17. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste 

pri vstupe na stavenisko predmetnú vodnú stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe, 

stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia a meno 

zodpovedného stavbyvedúceho. 

18. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca predmetnú vodnú stavbu, ako 

aj vlastník stavby sú povinní podľa § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť 

špeciálnemu stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy závady na stavbe, ktoré 

ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody. 

19. Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe podľa príslušných 

právnych predpisov. 

20. Realizáciou predmetnej vodnej stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie. 

21. Stavebník je povinný prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny oproti 

schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné  

a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy. 
22. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia 

skutočného priestorového usporiadania predmetnej vodnej stavby. Predmetné porealizačné 
zameranie je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu. 

23. V prípade potreby čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby je k predmetnému 

vypúšťaniu potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného 
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zákona, ktoré na základe žiadosti stavebníka vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SVP, š.p. k predmetnému osobitnému užívaniu 

vôd. 
24. V prípade, že počas výstavby dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti špeciálnym stavebným 

úradom schválenej projektovej dokumentácie, je stavebník k žiadosti o uvedenie predmetnej 
vodnej stavby do užívania povinný doložiť aj projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

25. Napojením predmetnej verejnej kanalizácie 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  

č. OU-PT-OSZP-2014/00066-5 z 21. 03. 2014, ktorým bolo podľa § 21 ods. 1  

písm. c) vodného zákona povolené osobitné užívanie vôd, vypúšťanie komunálnych 

odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Hrnčiarske Zalužany cez MČOV Hrnčiarske 

Zalužany do povrchových vôd, do vodného toku Suchá. 

26. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločností 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (ďalej len „Slovak Telekom“) a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611821920 z 01. 08. 2018: 

26.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona  

č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň je potrebné dodržať 

ustanovenia § 65 zákona o elektronických komunikáciách. 

26.2 Vyjadrenie Slovak Telekom stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej 

v predmetnom 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 ďalej uvedenú povinnosť. 

26.3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej  

len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby) je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom  

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí, Vladimíra 

Takáča, e-mail: vladimir.takac@telekom.sk, tel.:+421 47 4332073. 

26.4 Podľa § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 

musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

26.5 Podľa § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť 

dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné uskutočniť prekládku SEK. 

26.6 V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností 

Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 

kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 

a zariadení. 

26.7 V prípade, že v žiadosti o vyjadrenie definovanom území sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI 

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

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
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26.8 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

26.9 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.  

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

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom na základe objednávky  

zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

26.11 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na uvedené podmienky 

vyjadrenia dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré 

sú prílohou vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, č. 6611724523 z 28. 02. 2018. 

26.12 Stavebník môže vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom použiť iba pre účel, pre 

ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta 

ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 

Telekom. 

26.13 V prípade ak stavebník plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

26.14 Slovak Telekom negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o ich vytýčenie. 

27. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti  

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“)  

č. TD/NS/0385/2018/Ve z 09. 08. 2018: 

27.1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení (ďalej len „PZ“) na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať 

na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b,  

825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

27.2 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba 

vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.  

27.3 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi 

prevádzkovateľ SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 626 5147) najneskôr 7 dní 

pred ich zahájením plánovaných prác. 

27.4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie činností z dôvodu 

potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 

odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ. 

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

kontroly realizácie činností v ochrannom pásme PZ. 

27.6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako  

1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení podľa  

s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne 

ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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27.7. Ak pri výkopových prácach bude odkryté PZ, je stavebník prác povinný kontaktovať 

pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. 

Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

27.8. 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. 

27.9 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu. 

27.10 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu  

SSP-D požaduje všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu. 

27.11 Každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727. 

27.12 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), stavebného zákona a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise 

z vytýčenia PZ a tiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä  

702 01. 

27.13 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

27.14 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. 

27.15 Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení podľa § 79 a § 80 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) umiestňovať 

nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

28. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“) 

č. 4300091652 z 25. 06. 2018: 

28.1 V predmetnej lokalite obce Hrnčiarske Zalužany, na Ulici nová, parc. registra CKN  

č. 249/1 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné 

vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné  vedenia a podperné 

body.  

28.2 Od predmetných energetických zariadení je stavebník povinný dodržať ochranné 

pásmo podľa zákona o energetike a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem 

STN. Pri realizácii výkopových prác nesmie dôjsť k porušeniu celistvosti uzemňovacej 

sústavy. 

28.3 Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a.s. stavebníkovi na 

základe objednávky vytýči určený pracovník SSD, a.s. Objednávku je potrebné zaslať  

na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk. 

28.4 Pripojenie na elektrinu bude riešené z distribučnej sústavy SSD, a.s. v danej lokalite. 

Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia SSD, a.s. určila spínací a istiaci prvok:  

NN – poistková skrinka v majetku SSD, a.s. na podpernom bode. 

28.5 Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In = 3 x 25 A. 

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
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28.6 Pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a.s. bude realizované podľa platných STN 

a zákona o energetike. Montáž elektrickej prípojky, tzn. zvod po stĺpe káblom AYKY 

4 x 16 mm
2
 a istiacu skriňu SPP2/40 A umiestnenú na stĺpe stavebníkovi zabezpečí 

výlučne SSD, a.s. po splnení podmienok pripojenia definovaných vo vyjadrení  

SSD a.s. č. 4300091652 z 25. 06. 2018, pripojovacej zmluve a po zaplatení 

pripojovacieho poplatku na účet SSD, a.s. 

28.7 Pre realizáciu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu 

s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. 

28.8 Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený 

káblom minimálne AYKY – J4B x 16 mm
2
, alebo CYKY 4 x 10 mm

2
 mechanicky 

chráneným v ochrannej trubke (chráničke) a ukončeným na hlavnom ističi pred 

meraním (plombovateľná časť). Pre zaistenie vykonateľnosti technického pripojenia 

elektrického prívodu k odovzdávaciemu miestu je potrebné, aby bol elektrický prívod 

realizovaný s maximálnym prierezom vodičov AYKY –J4B x 35 mm
2
. 

28.9 Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej len „RE“) 

umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE 

musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5. Pre prípadné 

blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky 

príslušnej sadzby. Pred RE musí byť voľný rovný priestor minimálne 800 mm.  

V RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorá bude 

riešená mimo plombovanú časť RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž môže 

realizovať odborne spôsobilá osoba podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). 

28.10 Pre proces pripojenia je zo strany odberateľa potrebné vybudovať elektrický prívod od 

bodu pripojenia po RE a to v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu 

stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSD“, ktoré 

sú zverejnené na webovom sídle SSD, a.s. Elektrický prívod je elektrotechnické 

zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia 

z distribučnej sústavy po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste 

a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou 

odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD, a.s. nezodpovedá a ani sa nijakým 

spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu 

a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním 

elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento 

elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického 

prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. 

28.11 Každé novovybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať  

pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú „Správu o odbornej 

prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia“ (revíznu správu od elektrického 

prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) podľa zákona  

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  

a „Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača“, ktoré je odberateľ 

povinný predložiť na požiadanie SSD podľa § 39 ods. 9 zákona o energetike. 
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28.12 Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, a.s. splnení technických 

podmienok SSD, a.s. obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení 

elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom 

vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenie odberateľa  

do distribučnej siete SSD, a.s. od okamihu, keď odberateľ zašle spoločnosti SSD, a.s. 

„Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického 

zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a.s. (ďalej len „čestné prehlásenie“), ktoré je 

zverejnené na stránkach www.ssd.sk a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané 

písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD, a.s. v zmysle lehoty podľa 

pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie  

pripojenia – Termín vybudovania elektrotechnického zariadenia SSD, a.s.“, zrealizuje 

vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu 

a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave. 

28.13 Po potvrdení prijatia predmetného čestného prehlásenia zo strany SSD, a.s.  

a po vybudovaní elektrotechnického zariadenia (prípojky) zo strany SSD, a.s. 

v termíne podľa zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie „Zmluvy 

o dodávke elektriny“ alebo „Zmluvy o združenej dodávke elektriny“ u vybratého 

dodávateľa elektriny, ktorý následne zašle spoločnosti SSD, a.s. žiadosť o montáž 

určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave podľa platnej legislatívy, čo sa 

bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného 

meradla bude možné zahájiť samotnú dodávku elektriny. 

28.14 V prípade, že bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu 

pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta 

plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, bude žiadateľ 

povinný požiadať o stanovisko spoločnosť SSD, a.s. k danému charakteru využívania 

odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na predmetné 

charaktery odberu je podmienené predošlým vyjadrením SSD, a.s. v ktorom budú 

definované podmienky pre priznanie predmetných sadzieb. 

28.15 Platnosť predmetného vyjadrenia SSD, a.s. je 12 kalendárnych mesiacov od jeho 

vystavenia. Predmetné vyjadrenie SSD, a.s. stráca platnosť pri zmene údajov,  

na základe ktorých bolo vydané, ako napríklad zmena lokality, zmena vstupných 

údajov, alebo zmena súvisiacej legislatívy. 

29. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Krajského 

pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica (ďalej len 

„KPÚ B. Bystrica“) pre územné a stavebné konanie predmetnej líniovej vodnej stavby  

č. KPUBB-2018/16503-3/70778/BRE z 05. 09. 2018: 

29.1 Stavebník je povinný ohlásiť termín začatia výkopových prác na predmetnej líniovej 

vodnej stavbe v predstihu minimálne 5 dní písomne alebo telefonicky KPÚ  

B. Bystrica. 

29.2 Stavebník je povinný umožniť KPÚ B. Bystrica vykonať obhliadku zemných prác 

súvisiacich s realizáciou predmetnej líniovej vodnej stavby. 

29.3 Každú zmenu predmetnej líniovej vodnej stavby je stavebník povinný prerokovať 

s KPÚ B. Bystrica. 

30. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené v stanovisku 

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., závodu 04 Rimavská Sobota, 

Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „StVPS, a.s.“ k územnému 
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rozhodnutiu a stavebnému povoleniu predmetnej líniovej vodnej stavby č. /04/2018  

z 23. 08. 2018: 

30.1 Stavebník je povinný všetky pozemné a podzemné objekty umiestniť mimo 

ochranného pásma vodárenských zariadení v prevádzke StVPS, a.s. vymedzeného 

zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov 1,5 m od okrajov potrubia obojstranne. Križovanie 

a osová vzdialenosť predmetných zariadení musí byť riešená podľa STN 73 6005. Pri 

križovaní predmetnej líniovej vodnej stavby s vodovodom a prípojkami musí byť 

kanalizačné potrubie umiestnené pod vodovodné potrubia. 

30.2 Vodárenské zariadenia v prevádzke StVPS, a.s. musia byť pred začatím výstavby 

vytýčené pracovníkmi StVPS, a.s. Výkopové práce musia byť realizované tak,  

aby nedošlo k poškodeniu verejného vodovodu. 

31. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného 

úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2018/000719-2 z 27. 09. 2018  

k vydaniu stavebného povolenia: 

31.1 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas činností spojených s realizáciou stavby 

bola dodržaná povinnosť uvedená v § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody 

a krajiny“), podľa ktorej je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, 

poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky  

na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania 

a udržiavania územného systému ekologickej stability. 

31.2 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou plánovanej 

činnosti nedochádzalo k  zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu 

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

biotopov (§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny), ani k poškodzovaniu 

a ničeniu drevín (§ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

31.3 V prípade, že realizácia plánovanej 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 stavebnému úradu k stavebnému konaniu právoplatný 

súhlas na predmetný výrub drevín vydaný príslušným orgánom ochrany prírody 

(príslušný orgán ochrany prírody na vydanie predmetného súhlasu je obec).  

31.4 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 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). 

31.5 Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov 

počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto 

skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ aj odbornú 

organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinnej 

oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, 

aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov. 
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32. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení  

Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy 

odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2018/000629-2  

zo 16. 08. 2018 k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej vodnej územnom konaní: 

32.1 Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)  

pôvodcom odpadov, 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 a plní povinnosti podľa § 14 

zákona o odpadoch t.j. je povinný najmä: 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu  

podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 320/2017 Z. z., 

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 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 

neskorších predpisov, 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje. 

32.2 Podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie 

je povinná odpady z demolácií komunikácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 

rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

32.3 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 v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii 

v kolaudačnom konaní stavebník priloží: 

a) Projektovú dokumentáciu predmetnej líniovej vodnej stavby overenú príslušným 

stavebným úradom, 
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b) Právoplatné stavebné povolenie na predmetnú líniovú vodnú stavbu, 

c) 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. 

d) 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. 

33. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresného dopravného inšpektorátu, Dr. Vodu 5,  

984 26 Lučenec č. ORPZ-LC-ODI-35-164/2018 z 21. 09. 2018 k prenosnému značeniu, 

uzávierke a zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie: 

33.1 Pri vytváraní pracovných miest na pozemných komunikáciách a ich označovaní 

prenosným dopravným značením (ďalej len „PDZ“) postupovať podľa TP č. 6/2013 

schváleného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky.. 

33.2 Prenosné dopravné značenie realizovať spoločnosťou, ktorá má v uvedenej oblasti 

dostatočné odborné a praktické skúsenosti. 

33.3 O začatí stavebných prác a umiestnení PDZ podľa schváleného projektu informovať 

príslušný dopravný inšpektorát. 

33.4 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci  

si vyhradzuje právo predmetné PDZ počas stavby meniť a dopĺňať prostredníctvom 

realizátora stavby. 

33.5 Stavebné práce vykonávať mimo času dopravnej špičky, pričom na realizáciu prác 

prednostne využiť dni pracovného voľna a pracovného pokoja. 

33.6 Počas výstavby nesmú byť dopravné záujmy nad rámec odsúhlasenej dočasnej 

zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou PDZ a musí byť zachovaná 

bezpečnosť a plynulosť premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

34. Podľa § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva 

stavebník písomne pred dokončením stavby. 

35. Podľa § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na 

samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného 

špeciálnym stavebným úradom – orgánom štátnej vodnej správy, ktorý stavebné povolenie 

vydal. 

36. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

O d ô v o d n e n i e :  

 

Stavebník obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany,  

IČO: 00 318 795 doručil 20. 09. 2018 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné 

prostredie žiadosť číslo 164/2018-002, z 20. 09. 2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie 

líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová“ 

podľa § 26 vodného zákona. 

 

Prílohou žiadosti boli nasledovné písomnosti: 
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1. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k existencii telekomunikačných vedení 

a rádiových zariadení spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  

č. 6611821920 z 01. 08. 2018 

2. Vyjadrenie spoločnosti SPP-D k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 

predmetnej líniovej vodnej stavby č TD/NS/0385/2018/Ve z 09. 08. 2018. 

3. Vyjadrenie spoločnosti SSD, a.s. č. 4300091652 z 25. 06. 2018 k územnému rozhodnutiu 

a stavebnému povoleniu predmetnej líniovej vodnej stavby. 

4. Záväzné stanovisko KPÚ B. Bystrica pre územné a stavebné konanie predmetnej líniovej 

vodnej stavby č. KPUBB-2018/16503-2/70778/BRE z 05. 09. 2018. 

5. Stanovisko StVPS, a.s. k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu predmetnej 

líniovej vodnej stavby č. /04/2017 z 23. 08. 2018.  

6. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti starostlivosti o životné prostredie, 

štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-PT-OSZP-2018/000629-2 zo 16. 08. 2018 

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii v územnom 

konaní predmetnej líniovej vodnej stavby. 

7. Vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r.o. o existencii PTZ – Orange Slovensko 

a.s. v záujmovom území č. BB-2184/2018 z 21. 08. 2018. 

8. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti č. OU-PT-OSZP-2018/000622-2  

z 08. 08. 2018 v rámci odbornej pomoci k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej 

vodnej stavby podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 24/2006 Z. z.“). 
9. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci  

č. 717/4144/2018-Kg zo 16. 08. 2018 k predmetnej líniovej vodnej stavbe. 

10. Tri sady projektovej dokumentácie predmetnej líniovej vodnej stavby pre stavebné 

povolenie, ktorú v septembri 2018 vypracoval Ing. Peter Nemec, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg. č. 3750*A*2-2. 

 

03. 10. 2018 obec Hrnčiarske Zalužany doplnila svoje podanie a tunajšiemu správnemu 

orgánu dodala nasledovné písomnosti: 

1. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci  

č. ORHZ-LC1-856-001/2017 z 13. 09. 2017 pre účely stavebného konania predmetnej 

líniovej vodnej stavby. 

2. Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresného 

dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby č. ORPZ-LC-ODI-35-164/2018  

z 21. 09. 2018 k prenosnému dopravnému značeniu, uzávierke a zvláštnemu užívaniu 

pozemnej komunikácie. Prílohou bola písomnosť: „Náčrt (projekt) organizácie dopravy 

a rozmiestnenia prenosného dopravného značenia úplnej uzávierky miestnej komunikácie 

Nová v obci Hrnčiarske Zalužany“ schválená Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

v Lučenci, okresným dopravným inšpektorátom. 

3. Územné rozhodnutie, ktoré vydala obec Sušany svojim rozhodnutím č. 211/2018/216-Ku 

z 27. 08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 09. 2018. 

4. Stanovisko spoločnosti WASPE, s.r.o., ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd v obci Hrnčiarske Zalužany k projektovej dokumentácii predmetnej 

líniovej vodnej stavby pre stavebné povolenie. 
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Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, verejnou vyhláškou  

č. OU-PT-OSZP-2017/000745-2 zo 04. 10. 2018 oznámil účastníkom konania a dotknuté 

orgánom začatie konania a nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním so stretnutím 26. 11. 2018 o 10.00 hod. na Obecnom úrade 

v Hrnčiarskych Zalužanoch Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. 

 

Predmetný list všetci účastníci konania a dotknuté orgány prevzali. 

 

Predmetný list – verejná vyhláška bol zverejnený na úradnej tabuli správneho úradu  

od 04. 10. 2018 do 15. 11. 2018 a  na webovom sídle správneho orgánu od 05. 10. 2018  

do 16. 11. 2018. 

 

04. 10. 2018 bol tunajšiemu správnemu orgánu doručený e-mail od spoločnosti Orange 

CorpSec, s.r.o., v ktorom spoločnosť Orange CorpSec, s.r.o. uviedla, že do ich e - schránky bol 

doručený list Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie  

č. OU-PT-OSZP-2018/000745-2 zo 04. 10. 2018, ktorý im zjavne nepatrí a mal byť doručený do 

e-schránky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Tunajší správny orgán vlastnou činnosťou zistil, 

že z technických príčin  nezavinených tunajším správnym orgánom bol predmetný list doručený 

spoločnosti Orange CorpSec, s.r.o. Po vykonaní nápravy tunajší správny orgán zaslal predmetný 

list spoločnosti Orange Slovensko, a.s. do jeho e - schránky. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 

predmetný list prevzala 10. 10. 2018.  

15. 10. 2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručené vyjadrenie správcu 

vodohospodársky významných vodných tokov podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 1463/2018/36,  

CZ 11421/2018-39230 z 09. 10. 2018 k projektu predmetnej líniovej vodnej stavby. 

 

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 26. 11. 2018 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov 

konania a dotknutých orgánov na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch Hlavná 90,  

980 12 Hrnčiarske Zalužany. 

 

Ústneho pojednávania sa zúčastnil len stavebník v zastúpení starostom obce Ing. 

Branislavom Nociarom. 

Stavebník na ústnom pojednávaní tunajšiemu správnemu orgánu predložil: 

1. Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky Okresného úradu Poltár, odboru 

starostlivosti o životné prostredie č. OU-PT-OSZP-2018/000745-2 zo 04. 11. 2018 v obci 

Hrnčiarske Zalužany, z ktorého vyplynulo, že predmetná verejná vyhláška bola zverejnená 

na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany v čase od 05. 10. 2018 do 26. 11. 2018 

 a na webovom sídle obce Hrnčiarske Zalužany v od 05. 10. 2018, pričom v čase konania 

ústneho pojednávania bola ešte zverejnená. 

2. Záväzné stanovisko obce Sušany bez čísla z 22. 11. 2018 v ktorom obec Sušany okrem 

iného uviedla, že projektová dokumentácia predmetnej líniovej vodnej stavby zohľadňuje 

podmienky dané v územnom rozhodnutí č. 211/2018//216-Ku z 27. 08. 2018, ktoré vydala 

obec Sušany. 

3. Vyjadrenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 136/2018-024 z 24. 08. 2018, ako vlastníka 

verejnej kanalizácie a ČOV v obci Hrnčiarske Zalužany k projektovej dokumentácii 

predmetnej líniovej vodnej stavby k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu. 
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4. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2018/000719-2  

z 27. 09. 2018 podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny k vydaniu 

stavebného povolenia na predmetnú líniovú vodnú stavbu. 

 

Z ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica podľa § 22 správneho poriadku. 

 

Do zápisnice sa písomne nikto nevyjadril. 

 

Miestnou ohliadkou neboli zistené prekážky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia 

na predmetnú líniovú vodnú stavbu. 

 

Spoločnosť Slovak Telekom vo svojom vyjadrení č. 6611821920 z 01. 08. 2018 okrem 

stanovených podmienok tiež upozornila stavebníka, že nedodržanie podmienok ochrany 

telekomunikačných zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona o elektronických 

komunikáciách. Spoločnosť Slovak Telekom tiež upozornila, že v predmetnej lokalite sa môžu 

nachádzať aj zariadenia iných prevádzkovateľov. 

 

Spoločnosť SPP-D vo svojom vyjadrení č. TD/NS/0385/2018/Ve z 09. 08. 2018 okrem 

stanovených podmienok tiež upozornila stavebníka, že môže pri všetkých prípadoch poškodenia 

PZ podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností 

v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa ustanovení zákona  

o energetike sankciu vo výške od 300,00 eur do 150 000,00 eur. 

 

Spoločnosť MICHLOVSKY, spol. s r.o. vo svojom vyjadrení č. BB-2184/2018  

z 21. 08. 2018 uviedla, že v záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. 

 

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení  

č. OU-PT-OSZP-201/000622-2 z 08. 08. 2018 uviedol, že predmetná činnosť kapacitne 

nedosahuje parametre pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.  

 

Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli 

skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Podmienky správcu vodohospodársky významných vodných tokov SVP, š.p. boli zahrnuté 

do všeobecných podmienok tohto rozhodnutia (podmienky č. 7 a č. 23). 

Stavebník v územnom konaní dostatočne preukázal svoje vlastnícke práva na predmetné 

pozemky a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené. 
 
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný špeciálny 

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov 

vodoprávneho konania zistil, že uskutočnením predmetnej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania.  
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Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 9 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie 

stavieb stanovené § 47 stavebného zákona. 

 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a na základe výsledkov konania orgán štátnej vodnej 

správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Podľa § 17 odsek 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

v znení neskorších predpisov, ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne 

schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody 

trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 

konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak 

mu to zákon nezakazuje. 

Vzhľadom k tomu, že Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie nie je 

objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky z technických 

dôvodov, ktorým je zaslanie tohto rozhodnutia účastníkom konania a dotknutým orgánom  

pre pretrvávajúce nefunkčné overenie elektronickej schránky pri odosielaní záznamu 

v informačnom systéme Fabasoft, bude toto rozhodnutie zaslané účastníkom konania 

a dotknutým orgánom, okrem Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. 

 

P o u č e n i e :  

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho 

poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť 

preskúmaná súdom. 

 

 

 

Príloha (doručí sa len stavebníkovi po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia) 

Dve sady projektovej dokumentácia líniovej vodnej stavby vodnej stavby „Hrnčiarske 

Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová“ overené špeciálnym stavebným 

úradom.  

 

 

 

Doručí sa 

Účastníkom konania 

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

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská 

Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  

3. Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce 

4. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou 
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Dotknutým orgánom 

1. Obec Sušany, 980 12 Sušany 

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,  

974 01 Banská Bystrica 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec 

4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, okresný dopravný inšpektorát, 

Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec 

5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho č. 1,  

984 38 Lučenec 

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

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

9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 

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

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

12. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody 

a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár 

13. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového 

hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Kačáni 

vedúci odboru 
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Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa  

§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli  

a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné 

prostredie a zverejnené v obci Hrnčiarske Zalužany spôsobom miestne obvyklým. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Obec Hrnčiarske Zalužany je povinná jeden exemplár tohto oznámenia bezodkladne 

zverejniť spôsobom miestne obvyklým. Obec Hrnčiarske Zalužany jeden exemplár tohto 

oznámenia po zvesení zo svojej úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a zvesení, 

bezodkladne zašle späť Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

Železničná 2, 987 01 Poltár. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ....................................... Zvesené dňa: ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis: ........................................... Pečiatka a podpis: ........................................ 
 

 


