
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01  Prievidza____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/025059-004

Prievidza
11. 11. 2021

Rozhodnutie
Povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd

Popis konania / Účastníci konania
Investor stavby obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany požiadal dňa 06.10.2021 o
vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Obec Nedožery-Brezany, Obnova miestnej komunikácie
– zóna Nová Štúrova, odvodnenie komunikácie – vsakovacia priekopa, na pozemkoch KN-C parcely č. 500 v kat.
území Brezany a na pozemkoch KN-C parc. č. 656/11 (v KN-E parcela č. 656/2) a 656/5 (v KN-E parcela č. 656/1)
v kat. území Nedožery a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
do vsaku.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Kanianka, určený stavebný úrad, dňa 12.05.2021 pod číslom
351/2021/2559, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2021.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom vydala obec Kanianka dňa
22.06.2021 pod číslom 571/2021/3484.

Účastníci konania:
1. Obec Nedožery-Brezany
2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery-Brezany
3. Železnice SR, Bratislava
4. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Nedožery-Brezany
5. HYPOPROJEKT, a.s., Bratislava
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – vlastníci susedných stavieb a pozemkov, ktoré môžu byť dotknuté
stavbou

Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a
špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní

I.
Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona
p o v o ľ u j e
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vypúšťanie vôd z povrchového odtoku,

zo stavby odvodnenie komunikácie – vsakovacia priekopa k stavbe s názvom Obec Nedožery-Brezany, Obnova
miestnej komunikácie – zóna Nová Štúrova, na pozemkoch KN-C parc. č. 500 v k.ú. Brezany a na pozemkoch KN-
C parc. č. 656/11 (v KN-E parc. č. 656/2) a 656/5 (v KN-E parc. č. 656/1) v kat. území Nedožery do vsaku.

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, podľa výpočtu v projekte stavby:
Celková odvodňovaná plocha 1 241,0 m2 Q = 24,2 l/s
2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:
a) miesto: odvodnenie cez vsakovaciu priekopu pri miestnej komunikácii
b) spôsob vypúšťania: vody z povrchového odtoku z komunikácie a chodníka,
c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku.
3. Ďalšie podmienky:
d) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na vodnú stavbu.

II.

Podľa § 26 ods. 1) vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
vodnú stavbu s názvom

Obec Nedožery-Brezany, Obnova miestnej komunikácie – zóna Nová Štúrova,
odvodnenie komunikácie – vsakovacia priekopa
(ďalej len stavba)

v katastrálnom území Brezany na pozemkoch KN-C parcely č. 500 a v katastrálnom území Nedožery na pozemkoch
parc. č. 656/11 (v KN-E parcela č. 656/2) a 656/5 (v KN-E parcela č. 656/1) podľa projektovej dokumentácie,
ktorú vypracoval HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Jozef Krčmárik,
autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1407*Z*2-2 v 11/2020 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Hydrogeologický posudok vypracoval RNDr. Emil Ďurovič NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa, odborná
spôsobilosť inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum, vydané MŽP SR č. opr. 359/1993.

Technický popis vodnej stavby:
Na odvodnenie sa osadí 5 uličných vpustov DN450 mm situovaných na krajnici komunikácie pri cestnom obrubníku
na jednej strane komunikácie. Vyústenie uličných vpustov je navrhnuté do novovybudovanej vsakovacej priekopy
dĺžky 162,6 m.

Podmienky povolenia vodnej stavby:
1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako
príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa povolenia na stavbu osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník
vodohospodárskemu orgánu pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
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4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o všeobecných
technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo
zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe
musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. O predĺženie doby
uskutočňovania vodnej stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení
výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej
správy začatie vodnej stavby.
9. Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v
zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených
obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného
technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na
komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č.
OU-PD-OSZP-2021/011134-004 zo dňa 10.02.2021:
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby prostredníctvom osôb
oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-
PD-OSZP-2020/008648 zo dňa 05.03.2020:
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. ochranne prírody
a krajiny a o zmene niektorých zákonov (zákon) v znení neskorších predpisov a požiadať o súhlas OÚ Prievidza,
OSZP.
- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať, tak aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových
systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona č, 525/2003 Z.z. je potrebné zabezpečiť ich
ochranu podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010
Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní
činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať
tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza list č. KPÚTN-2021/7856-2/27276, zo dňa 12.04.2021:
- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť s dvojtýždenným predstihom
KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonický s uvedeným tel. kontaktu vzhľadom k tomu, že nie je možné
vylúčiť narušenie doteraz nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a podľa § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej len stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby
musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín,
pracovisko Prievidza priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr
na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
- Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
- Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín
predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o
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náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní
a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov v období od zahájenia zemných prác až
po ich ukončenie.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí
troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PDI-24-001/2021, zo dňa 28.01.2021:
- Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát Prievidza, list č. ORZP-PD-ODI-68-025/2021
zo dňa 24.02.2021:
- Napojenie komunikácie zrealizovať v zmysle STN bez narušenia odvodnenia komunikácii.
- V ďalšom posúdil stavbu komunikácie z hľadiska jej vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, stavba
komunikácie ako taká nie je predmetom tohto povolenia.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, list č. 26144/2021/SŠDD/55589 zo dňa 05.05.2021 (platí do
05.05.2023):
- Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadne zmeny
nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR-GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava
č. 30849/2021/O230-2 zo dňa 29.04.2021.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc
a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je súhlasom na začatie prác na stavbe.

Železnice SR, Odbor expertízy, Bratislava, list č. 30849/2021/O230-3 zo dňa 29.04.2021 – súhrnné stanovisko (platí
do 29.04.2023):
- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 0358/2021/OR TT/SŽTS-8 zo dňa 21.04.2021.
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.
- V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s
predpisom ŽSR Z2 “Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
- Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné
plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas
realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Akékoľvek opravy trate
a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- 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 i ŽSR dodatočné
úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.).
- Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy.
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0203/2021/Kr zo dňa 22.03.2021:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej SPP –
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online
formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- 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.
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- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu
vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania s STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o
výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako
ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v
mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie týchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D (Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly
bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 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.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a
hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení
osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške
300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia.
- Stavebník je povinný pri realizácií 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 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
- 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.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne
UPOZORNENIE :
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný
prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
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Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia
bude podaný najneskôr do 22.03.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie
nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade,
ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, list č. 202102-SP-0019-1 zo dňa 23.02.2021 (platnosť do 23.02.2022):
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (ďalej len EZ) v majetku SSD. Zakreslenú
orientačnú trasu EZ v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (zelená
prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia).
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník
SSD.
- Od EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa
príslušných STN noriem (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné káblové
vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m), pričom pri NN vzdušné vedenia od krajného vodiča na
každú stranu 1 m. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V
opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti EZ v majetku 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.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia EZ je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800
159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prác prizvať zástupcu SSD
z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el.
vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612106250 zo dňa 06.03.2021:
Počas realizácie stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii a žiadame dodržať podmienky
ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku :
- 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.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh
všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
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- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 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. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s.,
týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádz-
kovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky
zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie 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, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným
vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorú podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo
s DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť :
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, tel. č. 0907 877 907.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a to vytýčenie, oboznámenie pracovníkov, upozornenie pracovníkov
na možnú odchýlku, použitie vhodných strojov, zabezpečenie odkrytých zariadení pred krádežou, atď.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o
určenie bodu napojenia.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., UC 1 údržbové centrum Piešťany, list č. 0276/2021 zo dňa 26.012021:
- V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s., a el. prípojky k nim nie sú predmetom vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu správcom
PTZ (farbou alebo kolíkmi).
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm
od skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti
najmenej 1 m (ochranné pásmo 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Zákaz budovania skládok a budovania zariadení nad optickou trasou, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
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- Zabezpečiť, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou.
- Pred zakrytím previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mobil 0907 721 378.
- Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami, vzhľadom na to, že nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia.
- Pred zakrytím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o
nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, list č. 2915/2021 zo dňa 01.03.2021 (platí do 01.03.2023):
- V záujmovom území sa nenachádza verejného vodovodu
- V predmetnej lokalite sa môže nachádzať vodovodné prípojka vo vlastníctve zmluvného odberateľa vody.
- V lokalite sa nachádza verejná kanalizácia v štádiu výstavby. Investorom stavby je StVS, a.s., Banská Bystrica.
- Pri umiestnení stavebných objektov dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. nasledovne: min.
1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm
vrátane
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií
alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady
bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so
súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s., na kontrolu prác v ochrannom pásme verejnej kanalizácie a závery z
kontroly zaznamenať do stavebného denníka. Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií – p. Pavel Gabala, tel.
č. 048/4327 537, +421 905 365 166.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na
svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné
porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácií
stavby. Stavebník k žiadosti o porealizačné vyjadrenie doloží kópiu stavebného denníka so záznamom z kontroly
prevádzky kanalizácií.
- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a zariadení verejného vodovodu a o kontrole zariadení verejného
vodovodu po ukončení prác žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.
- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich
právnych predpisov:

1. Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie list č. OU-PD-
PLO1-2021/020559-002 zo dňa 22.09.2021.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli podané.

Všeobecné ustanovenia:
Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na
písomný návrh stavebníka.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
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Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie
právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené
začatie prác na stavbe.
Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 24 vodného zákona zmeniť
alebo zrušiť.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 840/1,3.

Odôvodnenie
Investor stavby obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany požiadal dňa 06.10.2021 o
vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Obec Nedožery-Brezany, Obnova miestnej komunikácie
– zóna Nová Štúrova, odvodnenie komunikácie – vsakovacia priekopa, na pozemkoch KN-C parcely č. 500 v k.ú.
Brezany; 656/11 (v KN-E parcela č. 656/2), 656/5 (v KN-E parcela č. 656/1) v kat. území Nedožery a o vydanie
povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vsaku.

Pozemky KN-E parcela č. 656/2 (v KN-C 656/11) a 656/1 (v KN-C 656/5) v kat. území Nedožery sú vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nedožery-Brezany, s ktorou obec Nedožery-Brezany uzatvorila „Zmluvu o
zriadení vecného bremena“ v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka, ktorým má vlastník pozemku povinnosť
strpieť na uvedených parcelách umiestnenie stavby novobudovanej cesty, právo uloženia inžinierskych sietí, trvalého
prístupu za účelom ich údržby, opravy a rekonštrukcie a v neobmedzenom práve prechodu pešo a prejazdu
motorovými vozidlami cez novovzniknuté parcely KN-C č. 656/14 a 656/15 v k.ú. Nedožery.

Pozemok KN-C parc. č. 500 v k.ú. Brezany je vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany, vlastníctvo preukázané
výpisom z LV č. 1, spôsob využívania - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a
účelová komunikácia.

Orgán štátnej vodnej správy oznámil verejnou vyhláškou dňa 11.10.2021 začatie vodoprávneho konania známym
účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote a určil im primeranú
lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a
špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný
záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu
stavby vypracovala oprávnená osoba.

Hydrogeologický posudok vypracoval RNDr. Emil Ďurovič NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa, odborná
spôsobilosť inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum. Záujmové územie sa nenachádza v
ochrannom pásme žiadneho vodného zdroja využívaného pre hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Z
pohľadu hydrogeologických pomerov územia je navrhovaný spôsob likvidácie dažďových vôd vhodný pre dané
územie a odvádzanie dažďových vôd do horninového prostredia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie
a kvalitu podzemnej vody ani na základové konštrukcie a na základovú pôdu pripravovaných rodinných domov.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán
obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné
prostredie: ŠVS, ŠSOPK, ŠSOH; KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza; OR HaZZ v Prievidzi; OR PZ v Prievidzi,
ODI; MDV SR Bratislava; Železnice SR, odbor expertízy, Bratislava; StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza; SSD, a.s.,
Žilina; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s.; Bratislava; Orange Slovensko, a.s. Bratislava.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Kanianka, určený stavebný úrad, dňa 12.05.2021 pod číslom
351/2021/2559, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2021.
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Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom vydala obec Kanianka dňa
22.06.2021 pod číslom 571/2021/3484.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky neboli
vznesené.

Projektant stavby: HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Jozef Krčmárik,
autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1407*Z*2-2 v 11/2020.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
oslobodený od poplatku.

Poučenie
Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto
rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním odvolania na úrade, ktorý toto
rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:
- overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie z dôvodu líniovej stavby sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 5 vodného zákona.
Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli dotknutej obce, orgánu štátnej vodnej správy
a na webovom sídle OÚ Prievidza. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany žiadame
verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti
o životné prostredie.

Vyvesená dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa
Obec Nedožery - Brezany (OVM), Družstevná 367, 972 12  Nedožery-Brezany, Slovenská republika
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery - Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 972 12  Nedožery-Brezany,
Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch, Kukučínova 629/3, 972 12 
Nedožery-Brezany, Slovenská republika
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Prešovská 55, 821 02  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
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Na vedomie
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu,
dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto


