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OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2022/008179-006

Považská Bystrica
24. 08. 2022

Rozhodnutie
Stavebné povolenie.

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len
„vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka,
predloženého projektu stavby, dokladov a výsledku stavebného konania vydáva

stavebníkovi

Obec Hatné, Obecný úrad 46, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00692484

na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu

„Hatné rozšírenie celoobecného vodovodu“
- SO 01-1 Vodovodné potrubie – Vetva „A“
- SO 01-2 Vodovodné potrubie – Vetva „A6“,

na ktorú sa nevyžaduje samostatné územné rozhodnutie podľa záväzného stanoviska Obce Dolná Mariková OcÚDM
95/2022/002 zo dňa 8. 4. 2022

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

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

Popis povoľovaných stavebných objektov
- SO 01-1 Vodovodné potrubie – Vetva „A“
- HDPE SDR 17 d 110 x 5,4 dĺžky 375 m
- chránička HDPE SDR 17 d 160 x 9,5 dĺžky 56,5 m
- podzemné hydranty DN 80 - 4ks
- príslušné armatúry

- SO 01-2 Vodovodné potrubie – Vetva „A6“
- HDPE SDR 17 d 110 x 5,4 dĺžky 119,0 m
- chránička HDPE SDR 17 d 160 x 9,5 dĺžky 12,0 m
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- podzemný hydrant DN 80
- príslušné armatúry

Stavba sa povoľuje na pozemkoch parc. KNC č. 496/1, 496/2, 496/7, 484/6, 635/1, KNE č. 409, 403/3, 629, 626/1,
363/1 k. ú. Hatné. Druh pozemkov – zastavaná plocha a nádvorie, trvalý trávny porast, orná pôda. Parc. KNE č. 629,
403/3, 409, 626/1, 363/1 sú vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 450. Parc. KNC č. 496/7 a 484/6 sú vo vlastníctve
osôb podľa LV č. 1010 a 1035. Stavebník doložil Dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú
s vlastníkmi pozemkov KNC č. 496/7 a 484/6 k. ú. Hatné.

Účelom stavby je zásobovanie pitnou a požiarnou vodou.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným
inžinierom – Ing. Ivan Bosý, reg. č. 2138*Z*2-2. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané
stavebníkovi druhé bude uložené vo vodohospodárskej evidencii.

2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia a toto sa
udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
stavba nebude začatá.

3. Stavba bude uskutočnená do 31. 12. 2024.

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania
tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídlo) dodávateľa stavby. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie
stavby.

5. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie
stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Podľa §
46d ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný
oprávneným osobám.

6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba
v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii
stavby.

7. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku.
Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ustanovení
Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.

8. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri
prácach k ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste
jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí.

9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku podľa § 43i stavebného zákona.

10. S odpadom vzniknutým počas výstavby zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 48 – 53 stavebného zákona upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia
celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov

a) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, list č. 202206-SP-0204-1 zo dňa 11. 8. 2022, okrem iného:
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- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú
trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú
trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
- Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN
vedenia 22kV vzdušné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia,
modrou - plánované rozšírenie NN podzemného vedenia + optochránička. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej
lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
Všeobecné podmienky:
- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely
ohlásenia drobnej stavby.
- 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 (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska
údržby SSD v danej lokalite. Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t. j. vo
vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom.
Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred
dohodnutým podľa bodu 2.5) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného
denníka.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme
upokojiť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu
priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť
takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať nim určené podmienky.
V prípade križovania a súbehov s podzemnými vedeniami SSD je potrebné dodržať STN 73 6005. Pri vykonávaní
prác v ochrannom pásme VN vzdušného 22 KV vedenia nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými
by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču 22 kV vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená
bezpečnosť osôb, ako aj bezpečnosť energetických zariadení. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia 22 KV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod
elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané: - zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia
je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD o stanovisko k
dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavby. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesúhlasí
s kolaudáciou stavby.
- Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej
sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu pre práce v rámci stavby v ochrannom pásme
elektroenergetického zariadenia.
- SSD, v prípade nerešpektovania tohto stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku
vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy 22 kV a 0,4kv vedenia. V prípade vzniku škody
na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu
vzniknutej škody.

b) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2022/14566-2/56411/FAK zo dňa 4. 7. 2022, okrem iného:
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín 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, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
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zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná
krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom
archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu,
metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných
prác až po ich ukončenie.
- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným
stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko
nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 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.

c) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica list č. 4108/21/2021-CA zo dňa 10. 6. 2021,
okrem iného:
- V uvedenej lokalite v k. ú. Hatné sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.
- Stavba Hatné - Rozšírenie celoobecného vodovodu, vetva „A“, „A6" ", v k. ú. Hatné má v zmysle § 52 ods. 1
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) charakter vodnej stavby a preto
je potrebné požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, ako špeciálny stavebný úrad o vydanie povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 ods. 1 vodného zákona.

d) Slovak Telekom, a.s., list č. 6612218843 zo dňa 14. 6. 2022, okrem iného:
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
1. 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.
2. 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.
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: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. 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.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. 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 zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č.
452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. 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 polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
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SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a data
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník 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 projektovej dokumentácie v prípade
potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie
polohy zariadení priamo na povrchu terénu, Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať
zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené, Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, Upozornenie zamestnancov,
aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti
akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia, Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), Bezodkladné oznámenie každého
poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
(z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. OU-
PB-OSZP-2022/010842-002 zo dňa 18. 8. 2022:
1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e)
zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred
vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o
fyzickom nakladaní s nimi, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu
stavebnej činnosti.
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4. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku
prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný
odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
5. Výkopovú zeminu (katalógové číslo 17 05 06) je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú
výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka
upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u)
zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu
udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
6. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať určeným spôsobom
a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné
odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
7. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
8. Všetky odpady vzniknuté pri realizácií predmetnej stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a
nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov.
9. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné
predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť
spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky). Predmetné vyjadrenie
sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania.

f) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., list č. CS SVP OZ PN 5360/2021/2 zo dňa 6. 8. 2022, okrem iného:
- Navrhovaná stavba pôjde predpokladane aj v súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom Marikovský
potok (hydrologické číslo 4-21-07 ID 3159). V úseku odhadovane km 0,065 0,214 stavby vetvy „A“, v rámci parcely
č. KN-E 629 v k. ú. Hatné, bude stavba predpokladane zasahovať do ochranného pásma vodného toku. V zmysle
zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v aktuálnom znení a STN 752102 Úpravy riek a potokov žiadame
pri situovaní všetkých častí stavby, vrátane zariadenia staveniska, ako aj pri riešení súbehov dodržať ochranné
pásmo vodného toku min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m od katastrálnej hranice parcely č.
KN-C 885/2 v k. ú. Hatné. Parcela KN-C 885/2 Vodné plochy, bez založeného listu vlastníctva v k. ú. Hatné tvorí
vodný tok Marikovský potok, pod ktorou je okrem iného parcela č. KN-E 629 Zastavané plochy a nádvoria, list
vlastníctva č. 450, evidovaný vlastník Obec Hatné. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba,
stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných
inžinierskych sietí. Vlastník pobrežného pozemku je povinný dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu
ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečisťovať vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo
sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb. Upravený návrh trasovania
vodovodnej siete, mimo ochranného pásma vodného toku, žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci
povoľovacieho procesu stavby. Následne, v prípade, ak budú stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR
v správe SVP, š. p., bude potrebné riešiť majetkovo právne vzťahy (zmluvu o zriadení vecného bremena) na OZ
Piešťany, Odbor správy majetku, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, bezodkladne. Stavbou
nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových ani podzemných vôd, ako ani k poškodeniu koryta vodného toku.
Použitý materiál a vzniknutý odpad počas stavby budeme žiadať ukladať a skladovať mimo ochranného pásma
vodného toku. K vytýčeniu stavby, k začiatku a k ukončeniu stavebných prác, ako aj ku kolaudácii stavby budeme
žiadať prizvanie zástupcu SPSV I. Púchov-úsekového technika Ing. Bušovského, kontakt 0903 849669 a riadiť sa
jeho pokynmi. Vzhľadom k predpokladanému navýšeniu odberov vody z vrtu ,,MA-4" bude potrebné postupovať
okrem iného v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. SVP, š. p., v zmysle
zákonov NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov
nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako ani za
škody spôsobené stavbou.

g) Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2021/06402-3 zo dňa 16. 7. 2021, okrem iného:
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie
pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa cesty a určenia prenosného dopravného
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značenia počas realizácie stavby. Vodovodné potrubie vedené súbežne s cestou III/1976 bude uložené mimo jazdných
pruhov, v zelenom páse, v chodníku, alebo v spevnených plochách. Križovanie vodovodného potrubia s cestou
III. triedy bude realizované riadeným pretlakom. Realizáciou stavby predmetnej stavby nesmie byť prerušené
odvodnenie dotknutých ciest. Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri
ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným
značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom. 5 dní pred začatím realizácie stavby
zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na príslušnú Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom - preberacím protokolom od zástupcu
správcu komunikácie - SC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť
telesa cesty dotknutého stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať# správcovi komunikácie. Tunajší úrad si
vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu
už vzniknutých nákladov. Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné
podľa stavebného a cestného zákona.

h) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, list č. SC/2021/522-14 zo dňa 7. 7. 2021, okrem iného:
1. Trasa vodovodného potrubia vetva A bude vedená súbežne s cestou III/1976 v zelenom páse bez zásahu do
asfaltového krytu vozovky, minimálne však 60 cm od krajnice cesty III. triedy.
2. Križovanie cestnej komunikácie III/1976 bude zabezpečené pretlakom cestného telesa s umiestnením do chráničky
tak, aby bol presah chráničky na oboch koncoch minimálne 0.6 m za nespevnenú krajnicu.
3. Vetva A6 sa na jestvujúce potrubie napojí pretlakom cesty III. triedy, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky.
4. Pracovisko je nutné označiť prenosným dopravný značením, odsúhlaseným okresným
dopravným inšpektorátom.
5. Vodovodné potrubie nesmie byť uložené v cestnej priekope.
6. Stavebnou činnostnou nesmie byt' narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy.
7. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej
premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky.
8. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
9. Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného
stavu.
10. Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné
nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie
potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
11. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.
12. Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef Smatana, tel. č. 0903 266 754)
a rešpektovať jeho usmernenia.
13. Práce musia byť vykonávané mimo zimnej údržby ciest, t. j. len v čase od 01.04. do 15.11. príslušného roku.
14. Vyjadrenie sa vydáva pre potreby zvláštneho užívania a dočasného dopravného značenia. Povolenie na zvláštne
užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je
podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d, ods. 2. vlastníkom cesty III/1976.

i) Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici, ODI, list č. ORPZ-PB-ODI-40-100/2021 zo dňa 28. 6. 2021, okrem
iného:
- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,
- v rámci našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa
predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácii (samotných telies ciest a ich ochranných pásiem) len v čo
najnevyhnutejšom rozsahu,
- s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky požadujeme so stavbou súvisiace práce
vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v predĺžených zmenách, v čo najkratšej dobe a mimo obdobia výkonu
zimnej údržby ciest (zimná údržba ciest je vykonávaná v období od 1.11. do 31.3),
- pri prípadnom križovaní stavbou dotknutých pozemných komunikácií požadujeme využiť technológiu riadeného
pretláčania,
- požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie znečistenia pozemných komunikácií,
- zabezpečiť flexibilne podľa potreby (vzhľadom na intenzitu cestnej premávky najmä v časoch dopravných
špičiek) riadenie premávky náležite poučenými a spôsobilými osobami, ktoré budú disponovať funkčnou
rádiotelekomunikačnou technikou (rádiostanice, služobné telefóny a pod.),
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- dodržať podmienky stanovené správcom vyššie uvedenou akciou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj
príslušným cestným správnym orgánom,
- žiadame určiť osobu zodpovednú za organizáciu stavebných prác a stav komunikácií,
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené
bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa
reálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred),
- povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných komunikácií a ich ochranné pásma
do pôvodného stavu,
- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude
použité počas stavebných prác.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pripadne dôležitý verejný záujem. Toto záväzné stanovisko slúži ako
podklad pre stavebný úrad a cestný správny orgán, ktorí vo veci rozhodujú.

j) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OU-PB-
OCDPK-2021/006402-002 zo dňa 21. 6. 2021, okrem iného:
- na zabudovanie vodovodu pod štátnu cestu III/1976 je stavebník povinný vybaviť povolenie na zvláštne užívanie
cesty od tunajšieho úradu. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty
(jeho návrhom) treba predložiť min. 3 týždne pred zahájením stavebných prác na uvedenom objekte stavby (mimo
zimného obdobia),
- rozšírenie vodovodu žiadame umiestniť mimo vozovku štátnej cesty III/1976.
- toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného
značenia, ...) podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

12. Pri realizácii stavby musia byť použité materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné
prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov a vykonaní predpísaných skúšok je stavebník povinní
predložiť ku kolaudácii stavby.

13. Stavba má charakter verejného vodovodu. Podľa § 5 zákona 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
prevádzkovanie verejného vodovodu musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie
na prevádzkovanie verejného vodovodu.

14. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne cestné komunikácie.

15. Po ukončení výstavby a pred spustením stavby do prevádzky podať na tunajší orgán štátnej vodnej správy návrh
na kolaudáciu vodnej stavby podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a súvisiacich predpisov stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie
Obec Hatné, Obecný úrad 46, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00692484 požiadala listom zaevidovaným na tunajšom
úrade dňa 10. 6. 2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Hatné rozšírenie celoobecného vodovodu“
v rozsahu stavebných objektov SO 01-1 Vodovodné potrubie vetva „A“, SO 01-2 Vodovodné potrubie vetva „A6“.
Stavba je navrhnutá na pozemkoch k. ú. Hatné parc. KNC č. 496/1, 496/2, 496/7, 484/6, 635/1, KNE č. 409, 403/3,
629, 626/1, 363/1.

Obec Dolná Mariková vydala listom OcÚDM 95/2022/002 zo dňa 8. 4. 2022 záväzné stanovisko podľa § 140b
stavebného zákona, v zmysle ktorého súhlasí s uskutočnením predmetnej stavby a taktiež súhlasí, aby podľa §
120 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie. Podľa stanoviska
územné rozhodnutie na stavbu nevyžaduje.

Tunajší úrad na základe podanej žiadosti a predložených dokladov oznámil účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie stavebného konania listom a verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2022/008179-002 zo dňa 13.
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6. 2022. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 4. 8. 2022. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení
na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne. Pripomienky a námietky podané neboli. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

K stavbe sa vyjadrili Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Považská vodárenská spoločnosť,
a. s., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Krajský
pamiatkový úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici,
ODI, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., ktorých prípadné podmienky sú zapracované v záväzných podmienkach pre uskutočnenie stavby.
Zástupca správcu vodného toku Marikovský potok prehlásením do zápisnice súhlasil so stavbou podľa projektovej
dokumentácie.

Na základe predložených dokladov a výsledku stavebného konania dospel orgán štátnej vodnej správy k záveru,
že stavebné povolenie je možné vydať, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany
života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Preto v predmetnej veci
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok neurčuje.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné
preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Hatné, Hatné 46, 018 02  Hatné, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod,
Jančeka 36, 034 01  Ružomberok, Slovenská republika

Na vedomie
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP-OH, OCDPK, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1


