OKRESNÝ
ÚRAD
ZLATÉ MORAVCE

č.:

odbor starostlivosti o životné prostredie
S ládkovičova 3, 953 O 1 Z laté Moravce

OU-ZM-OSZP-2018/001026-11 KD

V

Zlatých Moravciach dňa 06.08.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„OÚ Zlaté Moravce, OSŽP"), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 písm. a) a c) zák. 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 ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o úzenmom
plánovaní a stavebnom po r iadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpis ov (ďalej len
„stavebný zákon") na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného vodoprávneho
konania, v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov

vydáva
stavebníkovi : Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, IČO: 36 550 949

povolenie

podľa § 26 ods 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby
„ Martin
nad Ž itavou - Hosťovce - prívod vody, 1. etapa", ktorá bude vybudovaná
v nasledovnom rozsahu:
.

SO O 1

I.

Prívod vody RŠ-VŠM Martin nad Žitavou

etapa - Rad

„

M"

-

tL T DN 250 - 430,65 m

v katastrálnom území: Zlaté Moravce
na pare. podľa KN - stavu C č. : 2820/1, 2819 (stav E 5691/1), 2804/36, 2806/2 (stav E 4467),
2804/11 (stav E 4466), 2804/12 (stav E 4466), 2807 (stav E 4467), 2772/5 (stav E 4465/2),
2772/1, 2809/2, 2809/1, 2812, 2811/1 (stav E 5658/1), ku ktorým má stavebník „in é právo"
charakter stavby: trvalá
druh stavby: líniová
účel stavby: rozšírenie verejnej vodovodnej siete
Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného
územia mesta Zlaté Moravce orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods. 8 vodného
zákona o podmienkach, za akých ju možno uskutočniť a prevádzkovať aj na cudzom pozemku, na
pare. podľa KN stavu C č.: 277211 v k. ú. Zlaté Moravce.
Podľa § 26 ods . 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom podľa
vyššie uvedeného p atrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť stavebného
zákona). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.
Obec Martin nad Žitavou, ako určený stavebný úrad, vydala územné rozhodnutie
umiestnení stavby „Martin nad Žitavou - Hosť ovce - prívod vody" pod č. 175/2016-008-LK zo
dúa 02.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dúa 19.10 . 20 16.

o

Základné údaje o stavbe:
Predmetom stavby „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody, I. etapa" je
vybudovanie I. etapy prívodu vody, vybudovanie radu „M", v dÍžke 430,65 m, ktorý bude
ukončený za odbočkou pre prívod vody do mesta Zlaté Moravce - ul. Hájová a Pod Hájom.
Užívateľom vodovodu I. etapy budú obyvatelia časti mesta Zlaté Moravce.
Trasa vodovodu začína napojením na existujúce prívodné potrubie PVC DN 250 zo
Zlatých Moraviec do regulačnej šachty na Tehelnej ulici v zelenom páse štátnej cesty III/1614
Zlaté Moravce - Hosťovce. Prekrižuje ju pretláčaním a ide v kraji miestnej komunikácie ul. Do
Remanancie. Za regulačnou stanicou plynu SPP sa lomí a vchádza cez porast náletu k priestoru
tehelne Wienerberger Zlaté Moravce. Pokračuje v priestore tehelne Wienerbergeru v súbehu
s VTL plynovodom DN 150 vo vzdialenosti 5,5 m po ulicu Pod Háj om. Zalomí sa a ide po km
0,43065. V km 0,43065 j e navrhnutý koniec I . etapy prívodu vody, ukončený vodárenských
uzáverom DM 250 a zaslepovacou prírubou X DN 250. Pred zalomením v km 043065 sa osadí
odbočná tvarovka T 250/100 ukončená vodárenským uzáverom DN 100 a zaslepovacou prírubou
X DN 100, ktorá je navrhnutá pre pripojenie plánovanej ulici Hájová a Pod Hájom.
Podmienky povolenia:
A) všeobecné:
1. Stavebníkom líniovej vodnej stavby bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo
vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Projektovú dokumentáciu vypracovala v termíne 03/2018 ZsVS, a.s., OZ Nitra, Projekčná
činnosť, autorizovaná stavebná inžinierka Ľudmila Hlavatá, osv. č. 3485*TZ*4-24.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15
dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
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Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou aleb o
fyzickou o sobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
7. Pred zaháj ením výkopových prác zabezpečiť u správcov vytýčenie existuj úcich podzemných
vedení.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Prerokovať s tunaj ším úradom zmeny proj ektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné
a v značnej miere by menili technické riešenie alebo maj etkovo právne vzťahy.
1 O. Pri predpoklade výskytu podzemných vôd pri zakladaní stavby požiadať orgán štátnej vodnej
správy o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods . 1 písm. g) vodného zákona na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd.
11. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená
v stavebnom konaní.
12. Stavebník j e povinný viesť stavebný denník.
13. S tavebník j e povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
14. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a všetky príslušné
S lovenské technické normy (STN).
15. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne,
pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení
technického vybavenia.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické
zameranie stavby.
18. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona vzniká
stavebníkovi oprávnenie uskutočniť stavbu „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody, I.
etapa" n a pare. podľa KN stavu C č.: 2772/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorá s a n achádza mimo
zastavaného územia mesta Zlaté Moravce a vecné bremeno, ktoré oprávňuj e vlastníka (správcu
a užívateľa) vodnej stavby k vstupu na tento pozemok a k výkonu prác súvisiacich s údržbou
a opravami tej to stavby.
19. Po dokončení stavby dať uvedené pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané
na doteraj ší účel.
20. Stavba nesmie byt' začatá skôr ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č . 7111967 Zb .). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do
dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6.

B) vyplývaj ú ce z vyj adrení správcov inžinierskych sietí, účastníkov konania, dotknutých
orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:
21. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
Dodržať p odmienky uvedené v rozhodnutí č. NR-05/85-2/417/Bis zo dňa 24.01.2005:
- Na predmetnej stavbe j e nevyhnutné vykonať archeologický výskum podľa § 36 ods. 1
pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk
predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Martin n/Žitavou - Hosťovce - prívod
vody".
Kraj ský pamiatkový úrad Nitra súhlasí so stavbou a podľa § 39 ods . 3 pamiatkového zákona
určuj e nasledovné podmienky:
1. Súčasne s realizáciou stavby bude prebiehať archeologický výskum, ktorý bude pozostávať
z vyhľadávania, identifikácie a následne záchrany a dokumentácie archeologických situácií
a nálezov v rozsahu stavebných prác .
2. Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré sú podľa § 40 ods . 5 vlastníctvom Slovenskej
republiky budú uložené v depozitároch oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum.
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3. Stavebník najmenej s jednomesačným predstihom písomne o známi začatie zemných prác
KP Ú v Nitre a realizátorovi, t.j. oprávnenej osobe na vyko návanie archeologických
výskumov.
4. Stavebník si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonan ie
archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a písomne o tom
upovedomí KPÚ v Nitre. Ak si stavebník nemôže z obj ektívnych dôvodov túto osobu
zabezpečiť, určí Ministerstvo kultúry podľa § 37 ods . 4 pamiatkového zákona na návrh KPÚ
v Nitre v predchádzajúcom vyj adrení Archeologického ústavu SAV Nitra oprávnenú osobu na
vykonanie záchranného archeologického výskumu.
5. Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie
archeologického výskumu j e k dispozícii na príslušných kraj s kých pamiatkových úradoch
a Pamiatkovom úrade SR a internetovej adrese www.pamiatky.sic
6. Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona
uzatvorí pred začatím výskumu so stavebníkom dohodu, v ktorej sa určia podmienky
vykonania výskumu.
7. Stavebník podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečí archeologický
výskum. Ak j e splnená požiadavka verej ného záujmu, je možné p o stupovať podľa znenia § 38
ods. 2 pamiatkového zákona.
8. Oprávnená osoba j e povinná pri vykonávaní výskumu naj mä:
a) oznámiť začatie výskumu do 1 5 dní KPÚ v Nitre,
b) prihliadať na záuj my chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) postupovať v súl ade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,
d) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu
nálezov výskumu,
e) nezačať skôr výskum, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
f) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumn ej správe, ktorú odovzdá
investor bezodkladn e (§ 39 ods. 9 pamiatkového zákona) do 60 dní od skončenia
výskumu na KPÚ v Nitre,
g) KPÚ v Nitre vydá podľa § 39 ods. 8 pamiatkového zákona v súvislosti s výskumnou
dokumentáciou rozhodnutie o súlade formálnej a obs ahov ej stránky výskumnej
dokumentácie s kritériami, ktoré určuje podľa § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č.
16/2003 Z. z. vykonávajúcej pamiatkový zákon.
22. OÚ Zlaté Moravce, OSŽ P
Dodržať podmienky uvedené vo:
vyj adrení č. OU-ZM-OSZP-2018/001016-02 VA zo dňa 15.06.2018:
•
plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2
zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikaj úce pri stavebných prácach
a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa
tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
•
odp ady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na
zhodnotenie; pokiaľ nie j e možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, j e potrebné zabezpečiť
ich zneškodnenie oprávneným subj ektom,
v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby
nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N"
nebezpečný
a s komunálnymi odpadmi,
požiadať p odľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán šprávy
v odpadovom hospodárstve o vyj adrenie k dokumentácii v kolaučnom konaní a predložiť
doklady o množstve a spôsobe odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
pri realizácii uvedenej stavby j e nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku
odpadového hospodárstva.
•
vyj adrení č. OU-ZM-O SZP-2018/001 020-002 KJ zo dňa 27.06.2018:
•

•

-

•

•

4

1 . Plánovanou výstavbou nezasahovať do verejnej a cestnej zelene drevinového zloženia
tak, aby muselo dôj sť k jej výrubu, resp. k poškodeniu alebo znič eniu existujúcich drevín
(stromov a krov), čím by došlo k narušeniu kompaktnosti a významu zelenej infraštruktúry,
vytvárajúceho
územný
systém
z prvkov
ako j edného
ekologickej
stability,
ktorého vytváranie a udržiavanie j e verejným záujmom. V takomto prípade riešiť
alternatívne umiestnenie a trasovanie stavby v súlade so záujmami o chrany prírody a kraj iny,
mimo pozemkov na ktorých rastie verejná a cestná zeleň drevinového zloženia.
2. Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému
alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií
drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
3. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať
len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra a v súlade s S TN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len ,,STN
83 701 O"), časť 3 .2 Rez.
4. Pri stavebných činnostiach a hibení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83
701 O, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach
a časť 4.2.4 HÍbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
5. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných obj ektoch
pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť
mimo staveniska, resp. obj ektu.
6. Podľa § 34 ods . 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny
a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje
osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb . o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon).
7. V prípade nálezu chráneného živočícha oznámiť podľa § 35 ods. 6 zákona č . 543/2002 z. z.
bezodkladne túto skutočnosť organi zácií ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel . č.: 0903 298 311, 0903 298 312).
Upozornenia:
1. Pozemky, na ktorých rastú dreviny, nie sú voľnou plochou, kde možno automaticky
plánovať a uskutočňovať stavebnú činnosť. Takéto pozemky tvoria funkčnú zložku zelene,
ako súčasť každého typu funkčného územia (obytné, rekreačné, výrobné, zmiešané), rovnako
významnú ako ostatné infraštrukturálne funkčné zložky - občianska vybavenosť, dopravná
infraštruktúra, technická infraštruktúra a iné.
2. Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbami j e potrebný súhlas
rozhodnutím príslušnej obce podľa § 4 7 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z„
v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003
Z . z."). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému
úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súlad s
rozsudkom Najvyššieho súdu S R č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po
nadobudnutí právoplatnosti územného/stavebného povoleni a.
3. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín, uvedených v prílohe č. 2a k vyhláške
č. 24/2003 Z. z„ s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010
Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, na predmetných pozemkoch, odstrániť ich na vlastné
náklady v zmysle § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z„ a starať sa o pozemky tak, aby sa
zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Pri výstavbe a užívaní stavieb je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku
ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.
23.

Slovens ký pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
Dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku č. NR/2012/004489 zo dňa 05.12.2012:
RO SPF Nitra súhlasí s realizáciou stavby za podmienky, že:
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1) ide o stavbu vo verej nom záujme, pre ktorú možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke
práva k nim obmedziť v zmysle § 108 stavebného zákona,
2) stavebník na dotknuté pozemky SPF a pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra
nehnuteľnosti o vzniku vecného bremena v súlade s právoplatným stavebným povolením,
pričom toto podanie preukáže na RO SPF,
3) stavebník uhradí j ednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľno sti
zriadené vecným bremenom v prospech SPF na základe zn aleckého posudku pre
stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena (ZP) v zmys le platnej Vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z„ v súlade a v lehote uvedenej v ods. 2 tohto stanoviska; stavebník doručí
na RO SPF-ZP, ktorý mu oznámi č. účtu a variabilný symbol,
4) stavebník k realizácii stavby predloží súhlas užívateľa/ov pozemku,
5) po dokončení stavby budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby boli
užívané na doterajší účel; v prípade spôsobenia škôd ich stavebník na vlastné náklady
odstráni,
6) stanovisko fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve a ani inou dohodou medzi fondom
a žiadateľom, na základe ktorého by bol fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previesť na žiadateľa, a zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuj e SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom.
24.

Západoslovenská distribučná, a.s., Č ulenova 6, 816 47 Bratislav a
Dodržať podmienky uvedené v o vyj adrení z o dňa 21.05.2018:
V trase vodovodného potrubia (tlT DN 250-430,65 m) sa nenachádzaj ú zemné distribučné
vedenia.
Plánované vodovodné potrubie križuj e j estvujúcu NN prípojku 0,4 kV (v situácii j e
orientačne zakreslená).
V súbehu plánovanej stavby sa nachádza NN vzdušné vedenie Západoslovenská
distribučná, a. s .
Požaduj eme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných
podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými
prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe j e povinná
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo
zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v b lízkosti VVN, VN a NN
vedení.
Vzdialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1
m od betónových základov j ednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov
a celistvosť uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú. V miestach, kde uvedenú
podmienku nie j e možné dodržať, j e nutné zabezpečiť také opatrenia, aby neprišlo
k podkopaniu, resp. nakloneniu dotlmutých podperných bodov.
•

•

•

•

•

25.

•

Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodržať podmienky uvedené vo vyj adrení č. TD/NS/0251/2018/Be zo dňa 14.05.2018:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, j e
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej obj ednávky, ktorú j e 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).
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia j eho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezodplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu.
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Stavebník j e povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7
dní pred zaháj ením plánovaných prác.
Stavebník j e povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení.
Stavebník j e povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Stavebník j e povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzaj úcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne rnčne bez použitia strojových
mechanizmov.
•
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonani e kontroly stavu
obnaženého p lynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výs ledok 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 nevzťahuj e vydané povolenie SPP-D.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť p očas odkrytia zabezpeče né
proti poškodeniu.
Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
j eho doteraj šie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požaduj eme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izoláci e potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
Upozorňuj eme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na S OI, ktorá j e oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom p ásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona
o energetike pokutu vo výške 300 € až 150000 €, poškodením plynárskeho zariadenia môže
dôj sť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne
trestného činu poškodzovaniu a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
Stavebník j e p ovinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
•
Stavebník j e 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:
Pri križovaní a súbehu existuj úcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou žiadame
dodržať naj menšiu dovolenú vzdialenosť medzi v zmysle TPP 906 01 „Požiadavky na
umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo
zásobníkov plynov" Tabuľka č. 7,8.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

26. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 16013-21/2011 zo dňa 26.09.2011:
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•

•

•

•

•

27.

V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (ďalej len „IS ")
v našej prevádzke.
Pred začatím výstavby žiadame vytýčiť všetky IS príslušnými správcami, IS vytýčime na
základe objednávky stavebníka.
Pripojenie navrhovaných vodovodných rozvodov, na jestvujúci verejný vodovod, bude
realizovať stavebník pod odborným dohľadom našich pracovníkov.
Pri krytí a krížení IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
Dokončenú stavbu, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie
skutočného realizovania stavby a súvisiacich dokladov, odovzdá stavebník nášmu OZ za
účelom prevádzkovania.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach:
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. ORHZ-ZM l -34112011 zo dňa 26.09.2011:
Žiadame v intraviláne obce inštalovať hydranty v zmysle § 8 vyhlášky MV SR č. 699/2004
Z. z. (v zelenom páse nadzemné, ich vzdialenosť podľa ods. 9).

•

28.
•

•

29.

Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-NR-PL0-2016/017190 zo dňa 21.03.2016:
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby (zabrániť zaburineniu, samonáletu drevín, ...).
Po realizácii stavby a porealizačnom zameraní požiadať príslušný katastrálny odbor
Okresného úradu o zápis zmeny druhu pozemku na zastavanú plochu.

Wienerberger slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná 5, Zlaté Moravce
Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 16 .06.2014:
Vyjadrením Vám ako vlastník stavby vlečky dávame súhlas k povedeniu stavby v ochrannom
pásme vlečky do tehelne v ž. km 0,556.
Podmienkou nášho súhlasu je zaistenie trvalej prevádzky vlečky a uvedenie miesta a okolia
dotknutého stavbou do pôvodného stavu.

30. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava:
Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku - súhlase na vykonávanie činností
v ochrannom pásme dráhy č. 22680/2018/SŽDD/60252 zo dňa 06.08.2018:
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie
určuje tieto podmienky:
1. Stavba v OPD bude realizovaná podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracovala
Ing. Ľudmila Hlavatá (reg. č. 3485*TZ*4-24) v 03/2018 pod zák. č. 807-45/2011 a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca
sa OPD, musí byť vopred prejednaná s prevádzkovateľmi dráhy, Železnicami Slovenskej
republiky, Bratislava (ŽSR) a Wienerberger spol. s r. o. a opätovne odsúhlasená MDV SR.
2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky, dané
v stanovisku:
- ŽSR, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy, Bratislava pod č. 25993/2018/0230-2
zo dňa 25.07.2018,
- ŽSR, Oblastného riaditeľstva Zvolen pod č. 488/2018-SŽTS zo dňa 21.06.2018,
- Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Zlaté Moravce zo dňa 03.08.2018.
3. Vlastník (užívateľ) stavby j e povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by
mohli ohroziť dráhu a dopravu na dráhe.
4. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR
nachádzajúce sa v danom území.
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5. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o o dpadoch a o zme ne
a doplnení niektorých zákonov, mimo OD.
6. Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu a nebola obmedzená ani
narušená bezpečnosť dráhy ani stabilitu a odvodnenie železničn ého telesa a aby nedoš lo
k obmedzeniu rozhľadových pomerov na dráhe.
7. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza
povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník
v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie.
31. Železnice SR, Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. 25993/2018/0230-2 zo dňa 25 .07.2018:
1) Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo
vyjadreniach zložiek ŽSR (OR Zvolen a jeho S ekcií).
2) Stavebník v OPD zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác
v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 z. z.).
Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác
v podmienkach ŽSR.
3) Stavebník j e povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezp ečiť, aby stavba:
•
Odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky.
•
Nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení.
•
Nenarušila stabilitu železničného telesa.
•
Nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
4) Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR. Po skončení prác upraviť terén do pôvodného stavu.
5) Užívateľ a správca stavby nemá nárok na úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych
účinkov dráhy na stavbu.
6) ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke
(vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb
k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
32. Ž eleznice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen :
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. 488/2018/SŽTS zo dňa 21.06.2018:
Stavba môže byť realizovaná za dodržania nasledovných podmienok:
l. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej
dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
3. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy
na stavbu.
33. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraj a, odbor dopravy a pozemných komunikácií:
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. CS 4194/2016, CZ 8028/2016 zo dňa 15.4.2016,
v časti týkajúcej sa I. etapy stavby.
Realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá cesta III/1614 (III/06441) vo vlastníctve NSK,
preto žiadame pri realizácii stavby dodržať nasledovné :
križovanie navrhnutého vodovodného potrubia zrealizovať pretláčaním v chráničke pod
cestami III. triedy v zmysle predloženej DSP,
výkopy zabezpečiť proti zosuvu pažením, pričom nesmie byť ohro zená stabilita cestného
telesa dotknutej cesty, najmä j ej podkladné vrstvy,
po položení vodovodného potrubia a po výkopoch štartovacích a cieľových jám vykonať
spätnú úpravu za postupného zhutňovania, po vrstvách hrúbky max. 30 cm, pričom žiadame
pri spätnej úprave zachovať funkčnosť odvodnenia cestného telesa,
•

•

•
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realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa ani k zhoršeniu
odtokových pomerov cesty,
konkrétne podmienky pretláčania pod cestou určí správca cesty, Regionálna správa a údržba
ciest Nitra a.s ., ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaniach inžinierskych sietí bez
zásahov do vozovky, vyjadrovať sa aj za vlastníka ciest II. a III . triedy,
investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a j eho príslušenstve v dôsledku
zanedbania svojich povinností v zmys le § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách.

34. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 69,
Nitra:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-NR-OCDPK-2018/029655 zo dňa 06.07.2018:
- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti
na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej
prejazdnej šírky cesty - t. j. asfaltová vozovka a nespevnená laajnica cesty.
- Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodneni a cestnej komunikácie.
- Pri realizácii stavby j e nutné dodržať všetky podmienky, ktoré sú stanovené vo vyjadrení
RSaÚC, a.s„ číslo 810/2018, zo dňa 15.06.2018.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OÚ Nitra, OCDPK v zmysle ustanovenia § 8
ods. 1 zákona č . 13511961 Zb., o povolenie na zvláštne užívani e cesty III/1614 a v zmysle
ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 zb. o určenie dopravného značenia na
ceste III/1614 počas realizácie stavebných prác .
3 5. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 810/2018 zo dňa 15.6.2018:
Predmetnou I. etapou stavby dôjde k dotyku s cestnou komunikáciou III/1614, ktorá je v našej
správe. K dotyku dôjde križovaním navrhovaného vodovodného potrubia LT-DN 250 (v stav.
km 0,002 - 0,014) s menovaným cestným telesom.
S riešením predloženej PD I. etapy stavby súhlasíme za dodržania našich podmienok:
Križovanie cesty III/ 1614 s navrhovaným vodovodným potrubím žiadame realizovať kolmo na
pozdÍžnu os cesty a výlučne pretláčaním pod cestou v chráničke, ktorá svoj ou dÍžkou musí
siahať pod celou šírkou cestného telesa tak, ako je to riešené v predloženej PD - viď. výkres č.
E.7 situácia a priečny rez pretlaku vodovodu pod cestou III/1614.
Pretláčanie potrubia vodovodu žiadame realizovať v hÍbke min. 1,5 m pod niveletou asfaltovej
vozovky cesty. Situovaním montážnych jám pretláčania nesmie dôj sť k narušeniu statiky
cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1614. Montážne
jamy pretláčania žiadame opatriť pažením. Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú
byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope. Po zrealizovaní pretláčania
žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa v mieste montážnych j ám pretláčania
s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm. Asfaltová vozovka cesty III/1614 nesmie byť stavbou
poško dená. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je
stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi
komunikácie (v zast. Ing. Gabaj alebo Mgr. Ďuráček). Stavebník je zodpovedný za všetky
škody a zneči stenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby
a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie III/1614 v rámci I. etapy stavby je potrebné
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb . o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
-
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36. Slovak Telekom, a.s., Baj kalská 28, Bratislava:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611 814444 zo dňa 22.05.20 1 8.
Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektr onických komunikácií
(ďalej len SEK) spoločnosti S lovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s .r.o. .
Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č. 351/201 1 z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušenm.
2. Vyj adrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uveden é
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu aleb o 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 S lovak Telekom, a. s . a /alebo DIGI SLOVAKIA,
s . r.o. alebo zasahuj e do ochranného pásma týchto sietí (naj neskôr pred spracovaním PD
stavby), vyzvať spoločnosť S lovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou s ietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom. sk, +421 37 6566312, + 421
0902719875.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 35 1 /20 1 1 Z. z. o elektronický ch komunikáciách sa do
proj ektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tej to
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňuj eme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 1 0 z ák. č. 3 5 1 /2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku
SEK.
6 . Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho p rojektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvo rov 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 vyj adrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve S lovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú s ieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po to, ako vydané vyj adrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyj adrenie. Pred realizáciou výkopových prá c je stavebník povinný
požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností S lovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňuj eme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyj adrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
1 O . Vytýčenie polohy SEK spoločnosti S lovak Telekom a.s . a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https ://www.telekom. sk/vyj adrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania obj ednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svoj ej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
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12. Žiadateľ moze vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej real izácie výstavby, žiadat eľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, p renajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti S lovak Telekom, a.s.
1 3 . Žiadateľa zároveň upozorňuj eme, 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 nezbavuj e 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 S lovak
Telekom, a. s . a/alebo DIGI SLOVAKIA, s .r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný
zab ezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnanc om
S lovak Telekom, a. s .
• Vypracovanie
proj ektovej
dokumentácie
v prípade
potreby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
• Odsúhlasenie
proj ektovej
dokumentácie
v prípade
potreby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
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, 0907 877907.
Upozornenie : V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo po škodené zariadenia, j e
žiadateľ povinný vykonať všetky obj ektívne účinné ochranné opatren ia 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 ±
3 0 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 nevh odné náradie (napr.
hÍbiace stroje) .
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľv ek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred j eho zakrytím (zasypaním).
• B ezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
• 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 b ez ich vedenia) .
Upozornenie : V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie el. káblov
ej toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napoj enia lokality, resp . obj ektu na VSST (verejná sieť ST) je
3.
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www. telekom.sk).
4. Ziadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
•
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Povinnosti investora:
Po vybudovaní vodnej stavby predložiť tunajšiemu úradu návrh na jej kolaudáciu.
3 8. Na kolaudačnom konaní dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklady
o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti
prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
39 . V konaní o uvedení stavby do užívania predložiť záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce,
OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom
bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ako bude nakladané
s odpadmi, ktoré budú vznikať pri jej prevádzke.
40 . Na kolaudačnom konaní predložiť proj ekt skutočného vyhotovenia stavby.
4 1 . Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.
37 .

Rozhodnutie o námietkach a podmienkach účastníkov konania :
stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

V

Odôvodnenie
Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s . požiadal dňa 1 2 .06.20 1 8 tunajší
úrad o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Martin nad Žitavou
- Hosťovce - prívod vody, I. etapa", ktorá bude vybudovaná na pare. v rozsahu uvedenom vo
výrokovej časti rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú v k. ú.: Zlaté Moravce . K vydaniu povolenia
vodovodu, na pozemkoch nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta boli preukázané
k výstavbe vodovodu „iné práva" ako „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
2 1 1 3 1 1 1 4-Kr/2015 " na pare . stavu E č. 4465/2 (stav C č. 2772/5) , „Zmluva o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena č . 475 70/ 1 4-Kr/20 1 5", „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena č. 1 213 3 /14-Kr/20 1 5" a „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
2 1 5 86/ 1 4-Kr/2015 " na pare . stavu E č. 4465/2 (stav C č. 2772/5), „Zmluva o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena č. 5 777/14-Kr/20 1 5" na pare . stavu E č . 4466 (stav C č. 2804/1 1 ,
2 804/12), „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1 2 1 25/ 1 4-Kr/20 1 5" na par.
stavu E č. 569 1 / l (stav C č . 2 8 1 9), „Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena č . 1 2 1 25 / 1 4-Kr/201 5 " na pare. stavu E č. 5658/ 1 (stav C č. 281 1 /1, 277 1 ) , „Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6 1 2 8/1 4-Kr/20 1 5" na pare. stavu C č. 2804/3 6,
„Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 42496/ 1 4-Kr/20 1 3 " na pare. stavu C č.
2809/ 1 , 2 809/2, 2 812 a 2820/1, súhlas SPF na pare. č. 28 06/2 (stav E 4467), 2807 (stav E 4467),
Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného územia
obce orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods . 8 vodného zákona o podmie�ach,
za akých túto vodnú stavbu možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP 2018/00 1 026-03 KD zo dňa 21 . 06 . 2 0 1 8 mesto, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí
konania vo veci vydania povolenia na uvedenú vodnú stavbu. Zároveň nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnou ohliadkou na 3 1 .07 .201 8 . Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na
úradných tabuliach Mesta Zlaté Moravce v dňoch od 25.06.20 1 8 do 10.07.20 1 8 a OÚ Zlaté
Moravce v dňoch od 2 1 .06.20 1 8 do 06.07.20 1 8 . Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania
zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Dňa 3 1 .07.20 1 8 sa konalo ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. Zoznam zúčastnených osôb a zoznam predložených dokladov je
uvedený v zápisnici z ústneho pojednávania. V priebehu ústneho pojednávania neboli vznesené
žiadne námietky voči vydaniu povolenia na uvedenú vodnú stavbu. V dňoch 3 1 . 07 .20 1 8
a 06.08.20 1 8 bolo podanie doplnené o súhlasné vyj adrenia Železníc SR a záväzné stanovisko
Ministerstva dopravy a výstavby SR.
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Obec Martin nad Žitavou, ako určený stavebný úrad, vydala p o d č . 254/20 1 8-002-LK zo
dňa 3 1 . 0 5 . 20 1 8 záväzné stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona, ktorým bol zároveň
špeciálnemu stavebnému úradu vydaný súhlas v zmysle § 1 20 ods . 2 stavebného zákona k vydaniu
povolenia na uskutočnenie stavby „Marti? nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody", časť stavby:
SO 01 Prívod vody RŠ-VŠM Martin nad Zitavou-rad „M" - I. etapa.
Predmetom stavby „Martin nad Žitavou - Hosťovce - t;i rív od vody, I. etapa" je
vybudovanie I. etapy prívodu vody, vybudovanie radu „M", v dlžke 430,65 m, ktorý bude
ukončený za odbočkou pre prívod vody do mesta Zlaté Moravce - ul. Hájová a Pod Hájom.
Užívateľom vodovodu I. etapy budú obyvatelia časti mesta Zlaté Moravce.
Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, orgamzacn
a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad
konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavieb nie sú pri splnení stanovených
podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spo ločnosti, ani nepnmerane
obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania ako i správcov
podzemných vedení, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavieb , boli premietnuté do
podmienok vodoprávneho povolenia. Orgán štátnej vodnej správy zab ezpečil ich vzájomnú
koordináciu a ich splnenie odkontroluje pri konaní o uvedení stavby do trvalého užívania.
Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako
sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 400 € v zmysl e položky 60 písm. g) zák.
č. 1 45/ 1 995Z. z . o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 5 3 a § 54 zákona č . 7 1 1 1 967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 1 5 dní od jeho
doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova
3 , 953 O 1 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. M ária Sýkorová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verej nej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradných tabuliach : Mesta Zlaté Moravce, Okresnom úrade Zlaté Moravce
a n a webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Doručí sa účastníkom konania:
1 . Mesto Zlaté Moravce, ul . l . máj a č . 2, 953 O l Zlaté Moravce
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·

vyves ené dňa:

zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

2.

Pečiatka a podpis :

Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3 , 953 0 1 Zlaté Moravce
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · ·

vyvesené dňa:

zve sené dňa :

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis:

ZsVS , a.s„ Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. ZsVS , a.s„ Ľudmil a Hlavatá, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
5 . Wienerberger s lovenské tehelne, spol. s r. o„ Tehelná 5 , 9 5 3 0 1 Zlaté Moravce
6. BenátCentrum, spol . s r.o„ B ernolákova 1 , 953 O 1 Zlaté Moravce
7 . SATAS , s . r . o „ Tehelná 4, 9 5 3 0 1 Zlaté Moravce
8. Ing. Zuzana Košutzká, B aj zova 5 3 09/ 1 1 , 82 1 08 Bratislava - Ružinov
9 . MUDr. Marta Korecová, Veľkomoravská 2, 9 1 1 0 5 Trenčín
1 O. SPF Bratislava, Búdková 3 6 , 8 1 7 1 5 Brati slava
3.

na vedomie dotknutým orgánom a správcom I S :
1 1 . ZsVS , a . s „ O Z Nitra, Nábrežie z a hydrocentrálou 4, 949 6 0 Nitra
1 2 . Obec Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 1 3 0, 953 O 1 Zlaté Moravce
1 3 . Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 95 1 9 1 Hosťovce
1 4 . Úrad Nitrianskeho s amosprávneho kraj a, Rázusova 2A, 949 0 1 Nitra
1 5 . Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 O 1 Nitra
1 6 . Regionálny úrad verej ného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 5 8 , 949 63 Nitra
1 7 . Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1 . máj a l A, 9 5 3 O 1 Zlaté Moravce
1 8 . Slovak Telekom, a . s „ B ajkalská 2 8 , 8 1 7 62 Bratislava
1 9 . Okresný úrad Nitra, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
20. Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 1 47, 949 0 1 Nitra
2 1 . Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový
stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 8 1 0 05 Bratislava
22. Železnice S R, Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8 , 8 1 3 6 1 Bratislava
23 . Železnice S R, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2 , 960 02 Zvolen
24. Kraj ský pamiatkový úrad v Nitre, Nám . Jána Pavla II. č. 8, 949 O 1 Nitra
2 5 . Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, P.0.BOX 292, 8 1 0 00 Bratislava 1
26. Distribúcia SPP, a. s . , Mlynské nivy 44/b, 825 1 9 Bratislava
27. OÚ Zlaté Moravce, O SŽP, úsek OH
2 8 . OÚ Zlaté Moravce, O SŽP, úsek OPaK
29. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP - k spisu
a
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