
O B E C     S T O Ž O K 
 

so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva 
Č.j.: S2018/00243rozh,  počet strán 14ks.                                                                 V  Stožku, dňa 15.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

             Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (ďalej len stavebník) v za-
stúpení Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica, podal na tunajší úrad 18.09.2018, žiadosť 
o vydanie stavebné povolenie v stavebnom konaní pre stavbu „10700 – Stožok – Pod Chvojnom – zah. TS, 
rozš. NNK a rek. NNS“, na pozemkoch v katastrálnom území Stožok - extravilán (v časti pod Chvojnom) a 
pozemkoch v katastrálnom území Vígľaš – extravilán.  
             Na túto stavbu vydala Obec Stožok dňa 15.08.2018 územné rozhodnutie pod č.j.:S2018/00134-rozh, 
toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.09.2018.  
             Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) 
a ako určený stavebný úrad Okresným úradom Banská Bystrica, Odborom výstavby a bytovej politiky, dňa 
18.04.2018, pod č. OU-BB-OVBP2-2018/016177-2 PN, prerokovala a posúdila túto žiadosť v stavebnom ko-
naní podľa § 62 a § 64 stavebného zákona a na základe výsledkov stavebného konania podľa § 66 stavebného 
zákona v spojení s § 10 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje, 

líniovú stavbu:  „10700 – Stožok – Pod Chvojnom – zah. TS, rozš. NNK a rek. NNS“, 
stavebníka:  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,                                       
IČO: 36442151, 
miesto stavby: na pozemkoch v katastrálnom území Stožok - extravilán (v časti pod Chvojnom) a po-

zemkoch v katastrálnom území Vígľaš – extravilán, 
charakter stavby:  novostavba, 
druh stavby:   líniová stavba, 
zodp. projektant: Ing. František Jackuliak, ev. č. 6186*A2, Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina,  
stupeň PD:  projekt stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
termín vypracovania PD: 03/2018, 
 
Popis stavby: Projektová dokumentácia predložená k návrhu rieši vybudovanie novej 22kV prípojky pre novú 
transformačnú stanicu a nové NN vývody na existujúcu NN sieť.  
Členenie stavby: PS 01  Transformačná stanica 

SO 01  VN prípojka 
SO 02 NN rozvody 
SO 03   Domové prípojky 
SO 04   Demontáže 
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PS 01 Transformačná stanica (umiestnená nad autobusovou zástavkou pri horných bytovkách, parcela KN-
C č. 2602, k. ú. Stožok) 
Nová transformačná stanica bude železobetónová prefabrikovaná typu EH8 varianta B od firmy Haramia 
a bude osadená jedným transformátorom TOHn 338/22, 22/0,42kV, 250kVA. Technológia bude navrhnutá na 
výmenu za 630 kVA transformátor. Transformačná stanica bude obsluhovateľná zvonka. 
 
SO 01 VN prípojka ( umiestnená kde je začiatok od ex. podperného bodu na parcele č. KN- C č. 2577, k. ú. 
Stožok, ďalej bude pokračovať popri asfaltovej obecnej ceste až do novonavrhovanej kioskovej stanice o cel-
kovej dĺžke 284 m) 
V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce 22 kV vzdušné vedenie č. 306, tvorené vodičmi 3x35 
AlFe6 na betónových podperných bodoch. Nové 22 kV káblové zemné vedenie bude začínať na existujúcom 
p. b.č.A na parcele č. KN-C č. 2577, k.ú. Stožok sa osadí novým zvislým úsekovým odpojovačom OTE 25/400-
32 spolu s vodičmi prepätia HDA24N z ktorého sa zvedie nový kábel 3X(NA2XS(F)2Y 70mm2), WH1,2,3 
do zeme kde pôjde popri asfaltovej obecnej ceste až do novonavrhovanej kioskovej trafostanice. 
  
SO 02 NN rozvody ( umiestnené na trase  kde prechádza vzdušné NN vedenie v okolí miestnej obecnej ko-
munikácie KN-C č. 2604. Začiatok dotknutého územia je na parcele č. KN-C č.2601 parcela pri horných obec-
ných bytových domoch č.d. 370, 371, 372, ďalej popri obecnej ceste prechádzame do katastra Vígľaš parcela 
KN-C č. 1645/1 a trasa NN rozvodov končí v katastri Stožok na pozemku KN-C č. 2943. Posun stĺpa na parcele 
č. KN-C č. 2792/1). 
V súčasnosti prechádza v dotknutom mieste NN vzdušné vedenie 4x35+16 AlFe, ktoré je napájané z existujú-
cej trafostanice 306/ts/stozok_sm.krno. V tejto trase je vedenie osadené na betónových a drevených stĺpoch 
s pätkou súčasne je potiahnutý s vedením SSE-D a.s., jeden alebo dva vodiče pre verejné osvetlenie, telefónny 
kábel, miestny rozhlas a dátové vedenie. 
Existujúce podperné body (p.b.) č. 142 na parcele KN-C č. 2792/1 k. ú. Stožok, p.b. č. 146 na parcele KN-C 
č. 260, k. ú. Stožok, p.b. č.151 na parcele KN-C č. 1645/1 k. ú. Vígľaš, p.b. č. 156 na parcele KN- C č. 2943, 
k. ú . Stožok sa vymenia za nové podperné body železobetónového typu 9 až 12 m vysoké.  
Nové vradené stĺpy p.b. č. 147 na parcele KN-C č. 2601, k.ú. Stožok a p. b. č. 153 na parcele KN-C č. 1645/1 
k.ú. Vígľaš. 
Z dôvodu posilnenia existujúcej NN siete v obci budú z novej trafostanice vyvedené štyri nové káble typu: 
- (N)AYY-J 3x240+120, WLl, ktorý sa vyvedie do skrine 6/SR6.1. Z tejto skrine sa potom vyvedie kábel 
(N)AYY-J 3x240+120, WL7 na p.b.č.l42. 
Na p.b.č.l42 sa kábel NN spojí s existujúcimi holými vedeniami AlFe 4x35. 
- (N)AYY-J 3x240+120, WL2, ktorý sa vyvedie do existujúcej skrine 144/SR5. Z tejto existujúcej skrine sa 
vyvedie nový kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL5, ktorý sa zaústi do skrine 4/SR9.1. 

Z Tejto novej skrine sa ďalej vyvedie nový kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL6, ktorý bude napájať skriňu 
5/SR6.1 na napojenie nových odberateľov. 
- (N)AYY-J 3x240+120, WL3, ktorý sa vyvedie do novej skrine 3/SR5, osadenej k existujúcej skrini SR2 v 
múriku. Všetky káble sa z tejto skrine v múriku presmerujú do novej skrine 3/SR5. Skriňa SR2 sa ponechá 
prázdna (mŕtva). 
- (N)AYY-J 3x240+120, WL4, ktorý sa vyvedie na vymenený p.b.č.151. 
Na p.b.č.151 sa spojí s navrhovaným káblom Retilens 3x150+95+2x16 smerujúcim na vymenený p.b.č.l56, 
kde bude kábel Retilens ukončený v novoosadenej skrini 156/VRIS2. 

 

SO 03 Domové prípojky  
V súčasnosti sú domové prípojky riešené holým vodičom AIFe6, káblom AYKYz-J 4x16 a káblami AYKY 
uloženými v zemi. Časť prípojok nie je na podpernom bode istená poistkami v prípojkovej skrini. 
Keďže holé domové prípojky bez istenia v SPP v existujúcom stave nespĺňajú normy STN a predpisy SSD pre 
domové prípojky a takisto pri výmene jednotlivých stožiarov môže dôjsť k miernemu posunu, preto sa existu-
júce holé vzdušné prípojky AlFe vystroja novými izolovanými káblami NFA2X 4x16 s istením v istiacich 
skriniach SPP na podperných bodoch. Zvody do skríň SPP sa urobia káblami AYKY-J 4x16. Tento káKábel sa 
potom naspojkuje na vodič prípojky NFA2X 4x16. 
Existujúce izolované vzdušné vodiče AYKYz 4x16 sa ponechajú. Ak chýba SPP, doplnia sa istiace skrine SPP 
na stožiari. Zvody do skríň SPP sa urobia káblami AYKY-J 4x16. Tento kábel sa potom naspojkuje na vodič 
prípojky NFA2X 4x16. 
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Pri zemných prípojkách sa vymenia napájacie káble na stožiaroch AYKY-J 4xl6P a istiace skrine SPP. 
Domové prípojky, ktoré nie sú istené na podperných bodoch sa doplnia istiacimi skriňami SPP. Istiace skrine, 
ktoré sú hrdzavé a v zlom stave sa takisto vymenia za nové skrine. 
Istiace skrine, ktoré sú v dobrom stave sa ponechajú, alebo pri výmene stožiara znovu namontujú. 
Pre jedného odberateľa budú zvody do istiacich skríň SPPl.l (resp.SPPZ) riešené AYKY-J 4xl6P. Pre dvoch 
odberateľov budú zvody do istiacich skríň SPP2.1 (resp.SPPl/2) riešené AYKY-J 4x25P. Pre troch odberateľov 
budú zvody do istiacich skríň SPP5 (resp.SPPlO) riešené AYKY-J 4x35P. 
 

SO 04 Demontáže 
V dotknutých úsekoch sa zdemontujú betónové stĺpy včítane trmeňových väzov, ukončení, vodičov, izolátorov 
a konzol. Kovové súčasti podperných bodov sa odovzdajú do zberných surovín (zabezpečí si prevádzkovateľ), 
betónové stĺpy na skládku komunálneho odpadu, impregnované drevené stĺpy (nebezpečný odpad ) zlikvido-
vať. Po výkopových prácach sa terén uvedie do pôvodného stavu. Betónové základy sa rozbijú do hĺbky 0,8m 
a zasypú sa zeminou. So vzniknutým odpadom sa bude nakladať v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

 

Pre umiestnenie stavby, projektovú prípravu stavby a stavebnú prípravu sa podľa § 39 stavebného zá-
kona určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, za ktorú zodpovedá Ing. Fran-
tišek Jackuliak, ev. č. 6186*A2, Stredoslovenská distribučná, a.s., Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina, s dátumom 
vypracovania 03/2018, projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie bola vyhotovená v termíne 
03/2018. 
Projektová dokumentácia je overená Stavebným úradom v stavebnom konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto stavebného povolenia. 
2. Akékoľvek zmeny v skutočnom vyhotovení stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom 
konaní môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia Stavebným úradom. 
3. Vytýčenie priestorovej polohy stavby bude zabezpečené právnickou osobou, alebo fyzickou osobou na to 
oprávnenou, podľa územného rozhodnutia vydaného Obcou Stožok dňa 15.08.2018 č.j.:S2018/00134-rozh, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.09.2018., pričom stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v tomto roz-
hodnutí. 
4. Pri realizácii stavby stavebník môže využívať len tie pozemky, ku ktorým má právo na to ho oprávňujúce.  
5. Pred začatím výkopových zemných prác stavebník zabezpečí preukázateľne vytýčenie všetkých  
inžinierskych sietí prostredníctvom správcov podzemných inžinierskych sietí. V prípade ich poškodenia počas 
realizácie stavby je stavebník povinný toto ihneď ohlásiť dotknutej organizácii. Za vzniknuté škody zodpovedá 
stavebník.  
6. Stavebník zabezpečí aby nedošlo k poškodeniu verejných zariadení a zariadení v majetku iných subjektov, 
v prípade poškodenia ich uvedie do pôvodného stavu. 

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby Stavebnému úradu do pätnás-
tich dní od uskutočnenia výberového konania.  

8. V zmysle § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona stavebník musí písomne oznámiť začatie stavby Staveb-
nému úradu. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a tech-
nických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavbe a stavenisku v zmysle príslušných vyhlášok, naria-
dení a príslušných ustanovení stavebného zákona. 

10. Pri  uskutočňovaní stavby musia byť primerane zohľadnené ustanovenia § 48  až  § 53 stavebného zákona 
a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby. 
11. Stavenisko musí byť zriadené v súlade s § 43i ods. 3 stavebného zákona. 
12. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená Stavebným úradom, 
potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.  
13. Stavebník je podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť na realizáciu stavby iba stavebné 
výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných 
výrobkov preukáže stavebník Stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.  
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14. Pri realizácii stavby sa nepovoľuje využívanie susedných pozemkov ani záber verejných priestranstiev. 
Všetky skládky materiálov umiestni stavebník na vlastnom pozemku, výkopovú zeminu použije na úpravu 
stavebného pozemku. 

15. Pri prevoze materiálov ako aj počas celej výstavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu pozemných komunikácii. 
V prípade ich znečistenia stavebník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie nečistôt.  
16. Stavba bude dokončená v termíne najneskôr do  12/2021.   

17. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby – pri stavebných prácach je potrebné nakladať v súlade s 
platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch, s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zá-
kona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem a podľa Všeo-
becne záväzného nariadenia obce. 

18. Stavebník je podľa § 100 stavebného zákona povinný:  umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu 
a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavbu a stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpo-
klady pre výkon ŠSD; bezodkladne ohlásiť Stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpeč-
nosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody. 

19. Pred užívaním stavby stavebník požiada Stavebný úrad o kolaudáciu stavby. K návrhu na kolaudáciu 
stavby doloží doklady podľa platného stavebného zákona. 

20.  Pri realizácii stavby sa nepovoľuje, rozkopanie miestnej komunikácie. Stavebník je povinný žiadať Obec 
Stožok, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v obci o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácii na pretlak/podvŕtanie miestnej komunikácie. 
21 Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky územného roz-
hodnutia č.j. S2018/00134-rozh, zo dňa 15.08.2018, ktoré vydala Obec Stožok  a všetky podmienky 
k usktočňovaniu stavby ako je uvedené v bodoch 21.1-21.15: 
 

21.1.1 Podľa vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., číslo vyjadrenia SW10700 zo dňa 07.05.2018 
je stavebník povinný dodržať: 
21.1.1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery navr-
hovaného technického riešenia: 

PS 01 - Transformačná stanica: 

Montáž kioskovej transformačnej stanice s 250KVA transformátorom. 

SO 01- VN prípojka: 

Montáž VN podzemného káblového vedenia prevedené 22KV káblom typu 3x(NA2XS(F) 2Y Ix70mm2v cel-
kovej dĺžke 284m. 
SO 02 - NNK rozvody - rozšírenie: 

Montáž NN káblového rozvodu prevedeného kabelami typu (N)AYY 3x240+120mm2 v zemi vrátane 4ks roz-
pojovacich istiacich skríň P-SR. Celková dĺžka navrhovaného NNK rozvodu je 490m. 

SO 03 - Rekonštrukcia NNS: 

-Montáž nadzemného NN vedenia na podperných bodoch prevedené s izolovanými vodičmi typu Retilens 
3xlS0+95+2xl6mm2 v celkovej dĺžke 263m vrátane 9ks betónových podperných bodov. -Demontáž existujú-
ceho NN nadzemného vedenia prevedeného s holými vodičmi typu ALFe6 4x35mm2 v celkovej dĺžke 559m 
vrátane 9ks podperných bodov. 

21.1.2. V celkovej situácií stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických za-
riadení. 
21.1.3. Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom roz-
hodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby, (líniová 
stavba). Stredoslovenská distribučná, a s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tel +421 41 519 1111, fax: 
+421 41 519 2575 IČO 36 442 151. IČ DPH: SK2022187453, DIČ 2022187463, IBAN: SK44 0200 0000 0021 
4355 0551, BIC: SUBASKBX Stredoslovenská distribučná, a s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 10514/L WWW ssd.sk 

21.1.4. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa 
v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 
21.1.5. SSD, ako účastník konania - stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka 
konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním po-
zemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby. 
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21.1.6. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných 
celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 
21.1.7. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie. 

 

21.2. Podľa vyjadrenia Slovenského plynárenského priemyslu - distribúcia, a.s., číslo vyjadrenia 
TD/NS/0169/2018/Ba zo dňa 21.03.2018 je stavebník povinný dodržať: 

Všeobecné podmienky: 

21.2.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 
ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s.. Sekcia údržby. Mlynské Nivy 44/b, 82S 11 Bratislava, 
alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-dis-
tribucia.sk). 
21.2.2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo pre-
vádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 
100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

21.2.3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných 
prác. 
21.2.4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dô-
vodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

21.2.5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie čin-
nosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

21.2.6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčeni 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

21.2.7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka. 
21.2.8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

21.2.9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti po-
škodeniu. 
21.2.10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho dote-
rajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípadné zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy ply-
nárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

21.2.11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 
SPP-D na tel.č.; 0850 111 727. 

21.2.12. 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 pokutu 
vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania pre-
vádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

21.2.13. 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 ** TPP 906 01, 
TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02, **  

21.2.14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochran-
ných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

21.2.15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými za-
riadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 

21.2.16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a po Zákona o energe-
tike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod,, 
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Osobitné podmienky: 

21.2.17. Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu 
/navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej 
stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 

 
21.3. Podľa vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.. Odštepný závod Banská Bystrica, 
číslo vyjadrenia CS SVP OZ BB 101/2018/49, CZ 3928/2018-39211 zo dňa 28.03.2018 je stavebník po-
vinný dodržať: 
21.3.1. Križovanie vodného toku zemnými VN a NN káblovými vedeniami je nutné navrhnúť a zrealizovať v 
zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. 
21.3.2. V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže 
v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku 
pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch 
pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. 
21.3.3. Podzemné križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby 
SVP š.p. OZ Banská Bystrica, nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmien-
kach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných 
vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Káblové vedenie je preto potrebné v rámci koryta toku a jeho po-
brežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mecha-
nizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obme-
dzení. 
21.3.4. Žiadame rešpektovať STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma“. V ochrannom 
pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia 
s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Ochranné pásma sú pri vodných tokoch 
do šírky 10,0 m pozemky do vzdialenosti 4,0 m, pri šírke od 10,0 do 50,0 m pozemky do vzdialenosti 6,0 m 
od ich brehovej čiaiy. 
21.3.5. Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku prekopaním musia byť káble uložené v chráničke pod dnom 
koryta toku s krytím min. 1,2 m a s presahom min. 5,0 m pri drobných vodných tokoch za obidve brehové 
čiary. V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť koryta toku, bude ho po zatiahnutí chrá-
ničky potrebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej 
šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vod-
ného toku. 
21.3.6. Stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmie-
nok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia horného Hrona Zvolen. O uložení podzemného vedenia pod 
korytom vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa 
bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť 
stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade nebude správca toku zodpovedať za škody, ktoré 
vzniknú prevádzkovateľovi siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením 
káblového vedenia pod dnom vodného toku. 
21.3.7. Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými 
stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcu-
dzenia prevádzkovateľ elektrického vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu. 
21.3.8. Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutoč-
ného uloženia podzemného vedenia pod vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny 
profil uloženej chráničky), ktorý bude križovaný káblovým vedením. 
21.3.9. V prípade, že križovanie káblového vedenia s uvedeným vodným tokom nebude zrealizované v súlade 
s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vznik-
nuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie elektrického vedenia do prevádzkyschopného stavu bude 
znášať jej prevádzkovateľ. 
21.3.10. V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrež-
ných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných  
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prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu 
koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu. 
 21.3.11 V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 
21.3.12. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita 
povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 
prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 
21.3.13. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby 
nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad 
pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozi-
diel. 
21.3.14. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom 
vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku 
ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného 
toku je nutné ho bezodkladne odstrániť. 
21.3.15. Nakoľko káblové vedenie má byť uložené v rámci pozemkov v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, 
žiadame zo strany stavebníka uzatvoriť s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica dohodu o náhrade majetkovej ujmy a 
primeranej jednorazovej náhrade uzatvorenú podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nad-
väznosti na ustanovenia § 11 ods. 5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. V tejto súvislosti žiadame po zápise vecného bremena k dotknutej parcele KN-C č. 2603 do 
katastra nehnuteľností, zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a zna-
lecký posudok stanovujúci výšku jednorazovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň 
súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby. 
21.3.16. K zahájeniu a ukončeniu stavby ako aj k stavebným prácam súvisiacimi so zásahom do koryta toku 
pri jeho križovaní, žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona 
(Ing. František Šmiga, mobil; 0903 601 854). 
21.3.17. Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv 
a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytý-
čenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov. 
21.3.18. V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných proti-
povodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia 
bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne. 
21.3.19. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania elektrických vedení a trafostanice dôjde k vzniku škôd 
na majetku ich prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP, š.p. OZ Banská Bys-
trica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mi-
moriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

21.4. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie - orgánu 
štátnej vodnej správy, číslo vyjadrenia OU-DT-OSZP-2018/000364/FUR zo dňa 23.03.2018 je stavebník 
povinný dodržať: 
21.4.1. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba križuje vodný tok Stožocký potok je podľa § 27 ods. 1, písm. 
a) vodného zákona potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie navrhovanej 
stavby. K súhlasu je potrebné súhlasné stanovisko príslušného správcu vodného toku. Súhlas je podkladom na 
konanie podľa osobitných predpisov. 

21.4.2. Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby 
nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami defi-
novanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len „znečisťujúcimi látkami“), resp. v zmysle platného 
vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd. 

21.4.3. V prípade, že dôjde k stínaniu a odstraňovaniu stromov a krov v koryte vodného toku, na pobrežnom  
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pozemku, alebo v inundačnom území, stavebník je povinný v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona 
požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na túto činnosť. K žiadosti je potrebné 
doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku SVP š.p., OZ Banská Bystrica a súhlas obce Stožok, orgánu 
ochrany prírody a krajiny. 

21.4.4 Ku kolaudácii stavby, preukázať vodotesnosť vane transformačnej stanice, ktorá slúži aj ako havarijná 
nádrž a odolnosť použitých materiálov voči škodlivým látkam. 
21.4.5. Počas užívania stavby zabezpečiť pravidelnú vizuálnu kontrolu trafostanice, zameranú na presakovanie 
oleja a jeho prípadné následné znečistenie okolitého prostredia a v prípade zistenia presakovania oleja, oka-
mžite zabezpečiť ochranu okolitého prostredia v súlade so záujmami chránenými vodným zákonom. 
 

21.5. Podľa súhlasu pre uskutočnenie stavby od  Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné 
prostredie - orgánu štátnej vodnej správy, číslo súhlasu OU-DT-OSZP-2018/000481/FUR zo dňa 
24.04.2018 je stavebník povinný dodržať: 
21.5.1. Križovanie vodného toku zemnými VN a NN káblovými vedeniami je numé navrhnúť a zrealizovať v 
zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. 
21.5.2. V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže 
v zmysle § 49 vodného zákona správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Po-
brežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky vo vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. 
21.5.3. Podzemné križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby 
SVP š.p., OZ Banská Bystrica, nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmien-
kach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných 
vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Káblové vedenie je preto potrebné v rámci koryta toku a jeho po-
brežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mecha-
nizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obme-
dzení. 
21.5.4. Žiadame rešpektovať STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma“. V ochrannom 
pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia 
s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Ochranné pásma sú pri vodných tokoch 
do šírky 10,0 m pozemky vo vzdialenosti 4,0 m pri šírke od 10,0 do 50,0 m pozemky do vzdialenosti 6,0 m od 
ich brehovej čiary. 
21.5.5. Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku prekopaním musia byť káble uložené v chráničke pod dnom 
koryta skrytím min. 1,2 a s presahom min. 5,0 m pri drobných vodných tokoch za obidve brehové čiary. V 
prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť koryta toku, bude ho po zatiahnutí chráničky po-
trebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna 
koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. 

21.5.6. Stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmie-
nok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia horného Hrona Zvolen. O uložení podzemného vedenia pod 
korytom vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa 
bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť 
stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade nebude správca toku zodpovedať za škody, ktoré 
vzniknú prevádzkovateľovi siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením 
káblového vedenia pod dnom vodného toku. 

21.5.7. Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými 
stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcu-
dzenia prevádzkovateľ elektrického vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu. 

21.5.8. Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutoč-
ného uloženia podzemného vedenia pod vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny 
profil uloženej chráničky), ktoiý bude križovaný káblovým vedením. 

21.5.9. V prípade, že križovanie káblového vedenia s uvedeným vodným tokom nebude zrealizované v súlade 
s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vznik-
nuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie elektrického vedenia do prevádzkyschopného stavu  

bude znášať jej prevádzkovateľ. 
21.5.10. V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrež-
ných pozemkov vodného toku, ako aj zásah jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení  
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stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k 
poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného 
stavu. 
21.5.11. V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona 
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 vodného 
zákona. 
21.5.12. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita 
povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 
prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. 
21.5.13. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby 
nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad 
pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozi-
diel. 
21.5.14. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom 
vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, 
ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koiyta vodného 
toku je nutné ho bezodkladne odstrániť. 
21.5.15. Nakoľko káblové vedenie má byť uložené v rámci pozemkov v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, 
žiadame zo strany stavebníka uzatvoriť s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica dohodou o náhrade majetkovej ujmy 
a primeranej jednorazovej náhrade uzatvorenú podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v 
nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 5, 9 a 12 č 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti žiadame po zápise vecného bremena 
k dotknutej parcele KN-C č. 2603 do katastra nehnuteľností, zaslať na SVP, š. p. OZ Banská Bystrica po 
realizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorazovej náhrady, ktoré zabez-
pečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie pred-
metnej stavby. 

21.5.16. K zahájenie a ukončeniu stavby ako aj k stavebným prácam súvisiacim so zásahom do koiyta toku pri 
jeho križovaní, žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona (Ing. 
František Šmiga, mobil; 0903 601 854). 

21.5.17. Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv 
a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytý-
čenie káblového vedia uloženého v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov. 

21.5.18. V prípade, že káblové vedie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipo-
vodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bez-
odplatné preloženie káblového vedia v požadovanom termíne. 
21.5.19. V Prípade, že počas výstavby a prevádzkovania elektrických vedení a trafostanice dôjde k vzniku 
škôd na majetku ich prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP, š.p. OZ Banská 
Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako 
o škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov. 

21.5.20. Zariadenie staveniska, ako i skládky materiálov nezriaďovať na pobrežnom pozemku drobného vod-
ného toku Stožok. 

21.5.21. Stavebné práce vykonávať takým spôsobom a mechanizmami v takom technickom stave, aby nedošlo 
k ohrozeniu kvality povrchových, príp. podzemných vôd a k znečisteniu pobrežných pozemkov. 

21.5.22. Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby 
nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so 

znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len „znečisťujúcimi lát-
kami‘‘), resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrcho-
vých a podzemných vôd. 

21.5.23. Ku kolaudácii stavby, preukázať vodotesnosť vane transformačnej stanice, ktorá slúži aj ako havarijná 
nádrž a odolnosť použitých materiálov voči škodlivým látkam. 
21.5.24. Počas užívania stavby zabezpečiť pravidelnú vizuálnu kontrolu trafostanice, zameranú na presakova-
nie  
oleja a jeho prípadné následné znečistenie okolitého prostredia a v prípade zistenia presakovania oleja, oka-
mžite zabezpečiť ochranu okolitého prostredia v súlade so záujmami chránenými vodným zákonom. 
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21.6. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu 
štátnej vodnej správy, číslo vyjadrenia OU-DT-OSZP-2018/000367/JAG zo dňa 27.03.2018 k povinný 
dodržať: 
21.6.1. V prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane  

prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Vígľaš, Obec Stožok) o vydanie 
súhlasu na ich výrub. 

21.6.2. Po ukončení prác upraviť terén do pôvodného stavu ( zarovnať terén, vyzbierať kamene). 
21.6.3. Z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu problematiku 
šírenia inváznych druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz šírenia inváznych druhov 
rastlín a povinnosť ich odstraňovať). 
 

21.7. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu 
štátnej vodnej správy, číslo vyjadrenia OU-DT-OSZP-2018/000361/ROJ zo dňa 26.03.2018 je stavebník 
povinný dodržať: 
21.7.1. V prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so záko-
nom o odpadoch ( č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych 
noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. 
iné právo k tomu ho oprávňujúce. 
21.7.2. Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, 
ktorý sa použije spätne pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad, 

21.7.3. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri vykonávaní 
stavebných prác pre právnické osoby resp. fyzické osoby - podnikateľa je ten, pre koho sa tieto práce v koneč-
nom štádiu vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona; 

21.7.4. V prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového 
hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na 
opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňo-
vanie; 
21.7.5. Zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné nija-
kým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom, 
21.7.6. Ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods. l písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii 
v kolaudačnom konaní ( k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vznik-
nutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas 
výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch). 
 
 

21.8. Podľa vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., číslo vyjadrenia 6611801985 zo dňa 24.01.2018 dôjde pri 
uskutočňovaní stavby do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Tele-
kom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., preto je stavebník povinný dodržať Všeobecné podmienky 
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uvedeného vyjadrenia a súčasne všetky stanovené pod-
mienky v tomto vyjadrení ako je uvedené v bode 1. až 15 vyjadrenia. 
 

21.9. Podľa stanoviska  Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie číslo vyjadrenia 
24/2017 zo dňa 06.09.2017 je stavebník povinný dodržať:        

21.9.1. Navrhovaná trasa káblového vedenia, ktoré križuje , križuje trasu verejného vodovodu DN 90 mm 
a trasu verejnej splaškovej kanalizácie DN 300 mm a tiež prípojky k bytovým domom .  
21.9.2. Ochranné pásmo verejného vodovodu je 1,5 m od vonkajšieho obrysu potrubia a tiež 1,5 m od 
vonkajšieho obrysu potrubia verejnej kanalizácie. V ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie je potrebné výkopové a zemné práce vykonávať ručne. 
21.9.3. Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia- vodovodné prípojky  

jednotlivých nehnuteľností, ktoré je potrebné pri výkopových prácach rešpektovať. 
21.9.4. V mieste križovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je potrebné výkopové práce 
uskutočňovať ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu potrubného vedenia verejného vodovodu. T.j. dodržať STN  
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73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia v platnom znení. (súbeh: vodovod 0,4 m, verejná 
kanalizácia 0,5 m a križovanie vodovod: 0,4 m – kábel uložiť v chráničke 0,2 m, kanalizácia 0,3 m) 
21.9.5. Pred realizáciou zemných prác v mieste križovania a súbehu s verejným vodovodom a verejnej 
kanalizácie  je potrebné požiadať prostredníctvom Obecného úradu v Stožku o vytýčenie trasy verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie. Tiež pred ukončením prác je potrebné tieto práce zápisnične prevziať.  
21.9.6. Pred zasypaním ryhy, uloženie káblového vedenia v súbehu a pri križovaní verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie) tieto práce zápisnične prevziať zástupcom obce, ktorej prílohou bude aj 
fotodokumentácia križovania ako aj súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou. 
 

21.10. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, číslo vyjadrenia OU-ZV-
PLO-2018/007105-002 zo dňa 25.04.2018 je stavebník povinný dodržať: 
21.10.1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť starostlivosť 
o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu priloženej žiadosti. 
21.10.2. Zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej pre nepoľnohospodársky účel do pôvodného 
stavu do 31.12.2020. 
21.10.3. Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať predovšetkým v čase vegetačného pokoja. 
 

21.11. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, číslo vyjadrenia OU-ZV-
PLO-2018/007107-002 zo dňa 25.04.2018 je stavebník povinný dodržať: 
21.11.1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko 
ať do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku. 
21.11.2. Nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným 
situovaním stavby. 
21.11.3. Práce vykonávať najmä v čase vegetačného pokoja. 
21.11.4. Po ukončení stavby uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 
 

21.12. Podľa odborného stanoviska k dokumentácii  Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská 
cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, číslo vyjadrenia č. 186000980/09/2018/EZ/KD zo dňa 12.09.2018 je sta-
vebník povinný dodržať: 
21.12.1. Zariadenia je možné uviesť do prevádzky po vykonaní úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou 
na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupina A písmeno c) v zmysle zákona § 12 vyhlášky 
MPSVR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
21.12. Objednávateľ pripraví k úradnej skúške východiskovú odbornú prehliadku a skúšku v rozsahu úradnej 
skúšky v rátane ochrany pred bleskom, oprávnenie montážnej organizácie, atesty a certifikáty od dodaných 
zariadení a materiálov, projekt skutkového vyhotovenia, montážny alebo prevádzkový denník. 
 
21.13. Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska Obce Stožok, číslo S2018/00105 zo 
dňa 28.03.2018. 

 
21.14. Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska Obce Vígľaš, číslo 219/2018-269 zo 
dňa 29.03.2018. 

 
21.15. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú budúci pre-
dávajúci, Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva, uzatvoril s budúcim kupujúcim Stredoslovenská distri-
bučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, dňa 10.04.2018. 

 
Námietky resp. pripomienky  účastníkov konania a dotknutých orgánov k uskutočneniu predmetnej stavby 
neboli vznesené. 
 
Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí  platnosť, ak sa so stavbou 
začne v tejto lehote.  
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Stavbu je možné začať uskutočňovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia. 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (ďalej len stavebník) v za-
stúpení Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica, podal na tunajší úrad 18.09.2018, žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „10700 – Stožok – Pod Chvojnom – zah. TS, rozš. NNK a rek. 
NNS“, na pozemkoch v katastrálnom území Stožok - extravilán (v časti pod Chvojnom) a pozemkoch v ka-
tastrálnom území Vígľaš – extravilán. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 
Obec  Stožok oznámením číslo S2018/00243-ozn, zo dňa 18.09.2018 oznámila verejnou vyhláškou 

začatie stavebného konania a upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania 
a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo 
dňa doručenia oznámenia. V oznámení boli upozornení na to, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

 
Ku konaniu boli predložené súhlasné prehlásenia vlastníkov pozemkov k uskutočneniu stavby, všetky 

predpísané doklady a podklady súvisiace s konaním vrátane vyjadrení dotknutých orgánov k stavbe. 
  
 Kladné stanovisko k líniovej stavbe pre jej uskutočnenie dali bez pripomienok : Okresný úrad Detva, 
Odbor SOŽP-OO, Okresné riadit. Hasičského a záchr. zboru vo Zvolene, Krajský pamiatkový úrad Banská 
Bystrica,  

 

Vyjadrenie o neexistencii inžinierskych sietí a zariadení v svojej správe v území dotknutom líniovou 
stavbou vydali: DTnet, Netspace, a.s.; Energotel, Michlovský s.r.o., Stredoslovesnká vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o..  
 

Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade so základnými požiadavkami na stavby a všeobecnými 
technickými požiadavkami na výstavbu a na navrhovanie stavieb podľa ustanovení § 43d, § 43e a § 47 
stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebník predložil všetky 
predpísané doklady a podklady súvisiace s konaním vrátane vyjadrení  dotknutých orgánov k stavbe.  
 

Stanoviská dotknutých orgánov k umiestneniu a k uskutočneniu predmetnej stavby sú súhlasné, nie sú 
protichodné a ich podmienky sú zahrnuté do obsahu tohto stavebného povolenia. 
 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 58 až § 66 stavebného zákona 
a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecne technické požiadavky na vý-
stavbu.  

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, 
preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
 

* 
 

Toto rozhodnutie je verejná vyhláška podľa ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov a podľa ust. § 42 ods. 2 zák. 5. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov. 
Podľa ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní musí byť rozhodnutie vyvesené 15 dní na 
úradnej tabuli Obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
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Rozhodnutie je zverejnené aj na webovej stránke Obce Stožok vvww.stozok.sk. 

* 

 Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol uhradený na účet Obce Stožok v sume 200 €, v zmysle 
položky č. 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov. 
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom 
konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo  dňa doručenia tohto rozhodnutia konajúcemu 
orgánu, Obci Stožok.  
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie preskúmať súdom 
podľa Správneho súdneho poriadku.  
 
Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Bc. Darina  P e t r i n c o v á 

                                                                                                                      starostka  
 

Doručí sa: 
 

1.  Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica    

2.  Obec Stožok, starostka Obce, 

3.  Obec Vígľaš, starosta Obce 

4.  Verejná vyhláška 
5.     Ing, František Jackuliak, Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina - projektant 

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

        7.     SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
        8.     Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, 

  9.     Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
 10.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen, 

        11.   Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen, 
 12.   Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, 

        13.   Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, 
        14.   Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, 
        15.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
        16.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán OH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
        17.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠVS, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
        18.   Okresný úrad Detva, Odbor KR, Záhradná 12, 962 12 Detva. 
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Dátum zverejnenia rozhodnutia: 15.10.2018..................................................(pečiatka, podpis) 
 

 

 

 

  

 

Dátum ukončenia zverejnenia rozhodnutia: 30.10.2018...................................(pečiatka, podpis) 


