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O B E C   V Í G Ľ A Š 
Spoločný Obecný úrad Vígľaš,  962 02 Vígľaš, Zvolenská č. 1 

Č.j.:S2021/00003 - rozh.              Vo Vígľaši dňa 28.01.2021 

       (S2020/00233) 

č.t.:045/5394300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E  
 

 

 

 

 

 

Obec Stožok, IČO: 00320293, so sídlom Stožok 47, 962 12 Detva, podala dňa 04.09.2020 na 

tunajšom úrade žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 

 

stavba:    „Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“ 

stavebník:   Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 

hlavný projektant:  Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel 

miesto stavby: západný okraj obce a to od križovatky ulíc pri materskej škole (miesto 

napojenia na štátnu cestu III/05096) po premostenie Stožockého potoka. 

charakter stavby:  líniová stavba 

stupeň PD:   dokumentácia pre územné a stavebné povolenie  

termín vypracovania PD:  07/2015 

 

Riešené územie, na ktorom sa uvažuje s rekonštrukciou miestnej komunikácie s dažďovou kanalizáciou a 

novostavbou chodníka, výstavby parkoviska s odlučovačom ropných látok, sa nachádza v katastrálnom 

území obce Stožok, v západnom okraj obce a to od križovatky ulíc pri materskej škole (miesto napojenia 

na štátnu cestu III/05096) po premostenie Stožockého potoka. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie. 

 

 Obec Vígľaš, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  stavebného zákona posúdil návrh podľa § 

37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a 

vyjadrenia účastníkov konania.  

  

 Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva 

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 
 

„Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“, 
pozostávajúcej z častí: 
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Navrhované kapacity: 

Rekonštrukcia komunikácie: celková dĺžka 293,01 m 

Novostavba chodníka:  celková dĺžka 293,01 m 

Parkovacia plocha:  celková dĺžka 79,56 m počet parkovacích státí 14 Dažďová kanalizácia:

    vetva „D1“, 234,35 m, DN 300 

Dažďová kanalizácia:  vetva „D2“, 33,05 m, DN 200 + ORL 

Komunikácia    vetva „A“ s jednostranným chodníkom  

kategória:    C3 MO 6,5/30, úprava dĺ.: 293,01 m  

Parkovisko    vetva „B“ úprava dĺ.: 79,56 m 

Šírkové usporiadanie: 

Komunikácia: 

kategória C3 MO 7,5/30 jazdný pás šírky 2 x 2,75 m, 2 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy 

Chodník: 

kategória D3 2x0,75m + 0,5 ochranná zóna od dopravy + 0,25 ochranná zóna od objektov 

Parkovisko: 

Pozdĺžne radenie parkovacie státia: 4 x 2,2 m x 6,0m, 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy,  

komunikácia 5,5m. 

Pozdĺžne radenie parkovacie státia: 4 x 2,2 m x 6,0m, 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy,  

komunikácia 3,5m. 

Šikmé radenie 45°: 9 x 2,5m x 4,6m, 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy ,  

komunikácia 3,5m. 

Smerové vedenie: 

Smerové vedenie je existujúce zložené z prostých kružnicových oblúkov s polomerom od R=87,25m - 

252,75m. 

Sklonové vedenie: 

Pozdĺžny profil komunikácie je navrhnutý v osi jazdného pásu. Výškové vedenie je u komunikácie a 

parkoviska existujúce. Priečny sklon komunikácie a parkoviska je jednostranný 2,0 %. 

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

 

 Riešené územie, na ktorom sa uvažuje s rekonštrukciou miestnej komunikácie s dažďovou 

kanalizáciou a novostavbou chodníka, výstavby parkoviska s odlučovačom ropných látok, sa nachádza v 

katastrálnom území obce Stožok, v západnom okraj obce a to od križovatky ulíc pri materskej škole 

(miesto napojenia na štátnu cestu III/05096) po premostenie Stožockého potoka. 

 
1. Stavbu umiestniť tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke M = 1:500, vypracovanom 

Mgr. art. , Ing. arch., Ing. Marek Danihel, reg. č. 1682 AA, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto 
rozhodnutia. 

2. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí ich správcami a rešpektovať ich požiadavky.  

3. V prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných prác resp. 
skládku materiálu je stavebník povinný požiadať príslušnú obec o súhlas. 

4. Pred začatím stavebných prác predrokovať s  vlastníkmi resp. užívateľmi vstupy na pozemky 
(vopred písomne oznámiť). 

5. Užívať pozemky len so súhlasom ich vlastníkov a po ukončení stavebných prác zápisnične odovzdať 
užívané plochy dané do pôvodného stavu ich vlastníkom príp. užívateľom. 

6. Realizáciou stavby nenarušiť právom chránené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 
7. Navrhovateľ je povinný nahradiť spôsobené škody, prípadne zabezpečí uvedenie vecí a pozemkov 

do pôvodného stavu. 
8. Dodržať podmienky vyjadrení, súhlasov  a stanovísk: 
• Stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, pod č.j.: ORHZ-ZV2-

2020/000403-002 zo dňa 06.07.2020 - súhlasíme bez pripomienok. 
• Záväzné stanovisko okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný 

inšpektorát, č. j. ORPZ-ZV-ODI1-22-075/2020 dňa 22.07.2020: 
- V zmysle § 3b ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a 
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pozemných komunikácii o povolenie úpravy pripojenia z cesty č. III/2692, ako príslušný cestný 
správny orgán pre cesty II. a III. triedy. 

- Navrhovaný chodník a parkovacie miesta budú vybudované v zmysle platných právnych predpisov a 
príslušných STN a TP. 

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie a budovanie chodníka je o dĺžke cca 293 m po mostný objekt 
ponad Stožockv potok, kde pred mostným objektom sa chodník končí a miestna komunikácia sa 
zužuje na cca 3,5 m a pokračuje v takýchto šírkových parametroch až k športovo-oddychovému 
areálu, kde sa majú budovať parkovacie miesta. Preto je v budúcnosti nutné v zmysle STN 73 6110 
„Projektovanie miestnych komunikácií“, rozšírenie miestnej komunikácie v celej dĺžke na šírku 
minimálne 5,0 m na zabezpečenie bezkolíznej obojsmernej premávky, prípadne, ak to šírkové 
možnosti nedovoľujú, aspoň vybudovanie výhybni, ako aj dobudovanie aspoň jednostranného 
chodníka o šírke min. 1,5 m. 

- Začiatok zúženia rekonštruovanej komunikácie pred mostným objektom je potrebné navrhnúť bližšie 
k mostnému objektu tak, aby bolo možné dopravným značením určiť prednosti protiidúcich vozidiel 
a teda aj dostatočný šírkový priestor pred mostným objektom na zastavenie vozidla, ktoré dáva 
prednosť a jeho obídenie vozidlom, ktoré má prednosť. 

- Pri realizácii prác požadujeme zvoliť taký technologický postup, pri ktorom budú vytvorené 
prekážky na pozemnej komunikácii len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú. Práce 
musia byť vykonané v skrátenej dobe bez zbytočných prieťahov, s nasadením dostatočných síl a 
prostriedkov. 

- Pokiaľ dôjde stavebnou činnosťou k znečisteniu dotknutých komunikácií je stavebník povinný 
zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií. 

- Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany 
chodcov ako aj vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska. 

- V prípade, že situácia v cestnej premávke si to bude vyžadovať, je realizátor stavby povinný 
zabezpečiť reguláciu premávky spôsobilými a náležité poučenými osobami pre túto činnosť. 

- V dostatočnom časovom predstihu pred začatím realizácie prác na predmetnej stavbe požadujeme 
predložiť na schválenie projekt prenosného dopravného značenia a po jeho odsúhlasení požiadať v 
zmysle § 3 ods. 7 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov o určenie prenosného dopravného značenia, prípadne v zmysle § 7 ods. 1 
Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov aj 
o čiastočnú/úplnú uzávierku. 

- V dostatočnom časovom predstihu pred kolaudáciou alebo predčasným užívaním stavby požadujeme 
predložiť na schválenie návrh trvalého dopravného značenia a po jeho odsúhlasení požiadať v 
zmysle § 3 ods. 7 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov o určenie trvalého dopravného značenia. 

• Vyjadrenie okresného úradu Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. 
j. OU-ZV-OCDPK-2020/011070-002 zo dňa 02.07.2020: 

- Akékoľvek zmeny v realizácii stavby vopred prerokovať s Okresným úradom Zvolen. 
- Stavba nesmie počas jej realizácie a ani užívania ohrozovať cestu č. III/2692 a bezpečnosť cestnej 

premávky. 
- Odvedenie zrážkových vôd musí byť riešené na pozemku stavebníka, tieto vody nesmú byť 

vyvedené do cestného telesa cesty č. III/2692. 
- Počas realizácie stavby (vykonávania stavebných prác) a ani počas je užívania nesmú byť 

obmedzené činnosti správcu cesty č. III/2692 súvisiace s jej správou a údržbou. 
- Počas realizácie stavby neukladať na vozovku cesty č. III/2692 vykopanú zeminu, stavebný a iný 

materiál, nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá,...). 
- V súvislosti s realizáciou stavby stavebník požiada Okresný úrad Zvolen samostatnými písomnými 

žiadosťami najneskôr 30 dní vopred o: 
▪ Povolenie úpravy pripojenia miestnej komunikácie na cestu č. III/2692  
▪ Povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/2692 
▪ Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. III/2692 (dočasné 

dopravné značenie počas realizácie stavebných prác) 
▪ Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. III/2692 (trvalé 

dopravné značenie) 
Ku všetkým žiadostiam sú potrebné vyjadrenia, resp. záväzné stanoviská Banskobystrického 
samosprávneho kraja, BBRSC a.s. Banská Bystrica a OR PZ vo Zvolene Okresného dopravného 
inšpektorátu Zvolen. 

- Okresný úrad Zvolen prizvať ku kolaudácii stavby. 
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- Pokiaľ sa s realizáciou líniovej stavby nezačne do dvoch rokov od dátumu vydania tohto vyjadrenia, 
prípadne sa zmenia pred stavebným konaním o predmetnej stavbe príslušné právne a technické 
normy a predpisy dotýkajúce sa ciest III. triedy a tieto zmeny by mali podstatný vplyv na obsah a 
rozsah vyjadrenia, je potrebné požiadať Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, o nové vyjadrenie, prípadne o doplnenie (zmenu) tohto vyjadrenia. 

• Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest pod č. j. BBRSC/03472/2020 
BBRSC/05060/2020 zo dňa 09.09.2020: 

- Zriadenie dopravného napojenia - vjazdu z cesty II. a III. triedy podlieha samostatnému 
povoľovaciemu konaniu. Príslušným cestným správnym orgánom je Okresný úrad vo Zvolene, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OÚ CD PK ) (povolenie vjazdu, určenie 
používania dopravných značiek a dopravných zariadení počas dočasnej/úplnej uzávierky, povolenie 
k zvláštnemu užívaniu a dočasnej/úplnej uzávierke cesty, povolenie výnimky činnosti v ochrannom 
pásme cesty...) 

- Realizáciou dopravného napojenia nesmie dôjsť k zhoršeniu šírkových a odvodňovacích pomerov 
cestnej komunikácie. 

- V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“). 

- Požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny 
kraj (BBSK). 

- Požiadať o vyjadrenie OR PZ ODI vo Zvolene a k DDZ. 
- Práce v styku s pozemnými komunikáciami II. a III. triedy je možné realizovať len na základe 

príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie vo Zvolene. 

- V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedení uložených v telese cesty, 
nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody. 
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Banská Bystrica, ako správca ciest II. a III. triedy, 
ktorých vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj pri realizácii vjazdu podľa PD 
vypracovanej 
07/2015 - hlavný projektant Mgr. art. Ing. árch. Ing. Marek Danihel., požadujeme dodržať 
nasledovné podmienky: 
Technické podmienky realizácie : 
Napojenie miestnej komunikácie: 

- pred zahájením prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na náklady staviteľa 
- hranu vozovky v mieste napojenia vjazdu je potrebné zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev 
- styk vozovky s dopravným napojením vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou, 
- napojenie miestnej komunikácie na cestu III/2692 musí byť plynulé a nesmie výškovo presahovať 

niveletu vozovky, 
- vybudovaním / rekonštrukciou miestnej komunikácie nesmie dôjsť k narušeniu cestného telesa cesty 

vrátane jeho odvodňovacieho systému, 
- v mieste napojenia miestnej komunikácie na cestu III/2692 žiadame osadiť priečny odvodňovací 

žľab, na zamedzenie stekania dažďových vôd, 
- v prípade, že vybudovaním / rekonštrukciou miestnej komunikácie a terénne úpravy v jej okolí 

spôsobia zatekanie cesty zrážkovými vodami, podmáčanie cestného telesa alebo vytváranie 
súvislých vodných plôch na vozovke cesty, stavebník bude povinný prijať na vlastné náklady také 
opatrenia, aby tejto situácii zabránil. Pritom preukázateľné škody vzniknuté na cestnom pozemku 
odstráni na vlastné náklady, 

- žiadne povrchové vody z pozemku stavebníka a prístupovej komunikácie nesmú stekať na cestné 
teleso (vozovka, cestný rigol), preto požadujeme osadenie priečnych odvodňovacích žľabov. 

- žiadateľ bude zabezpečovať riadnu údržbu vjazdu, odvodňovacieho žľabu a priľahlého cestného 
pozemku, 

- žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu zimnej údržby ani 
zatekania vôd z CK 
Technické podmienky k dopravnému značeniu: 

- pracovné miesto musí byť až do ukončenia prác označené príslušnými povolenými dopravnými 
značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. v platnom znení , ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom 
znení 

- práce spojené s označovaním pracovného miesta vykonávať v čase malej intenzity cestnej premávky, 
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- zvislé DZ inštalovať tesne pred začatím prác, 
- s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých DZ, 
- ak sa DZ nainštalujú skôr, musia byť zakryté, 
- za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zabratom úseku cesty a za prípadné dopravné kolízie 

z titulu realizácie stavby/podujatí/opráv/akcií vykonávaných na ceste a v jej blízkosti zodpovedá 
žiadateľ v plnom rozsahu až do ich ukončenia. 

- zvislé DZ umiestniť pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel, 
- zvislé DZ ani ich konštrukcie nemôžu zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru 
- vzdialenosť bližšieho okraja zvislej DZ alebo jej nosnej konštrukcie je 0,5-2,0 m od vonkajšieho 

okraja spevnenej časti krajnice 
- pre dopravné značky umiestnené na stĺpe platí, že spodný okraj musí byť 2,0 m nad úrovňou 

vozovky v obci 
- po ukončení prác musia byť dočasné DZ a dopravné zariadenia odstránené a trvalé DZ obnovené 

Všeobecné podmienky a doprava 
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t j. od 1.11. do 

31.03. príslušného kalendárneho roka, 
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu 

dotknutej pozemnej komunikácie, 
- v prípade znečistenia dotknutej pozemnej komunikácie počas výstavby, žiadateľ musí na vlastné 

náklady zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácie 
- mechanizmy nesmú pri prácach stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky, 
- v blízkosti podzemných vedení realizovať zemné práce ručne, 
- začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk ) nahlásené min. 

5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, prizvať vedúceho 
strediska vo Zvolene Ing. Krajč 0918 543 564 alebo technickému pracovníkovi - Mgr. art. Martin 
Riemer č.t. 0918 543 572) 

- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične 
preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. 

- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené, 
- realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu vo 

Zvolene, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len OU OCDPK), 
- v prípade potreby požiadať OU OCDPK vo Zvolene o čiastočnú uzávierku cesty a DDZ 
- žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu prevádzky na 

pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby cesty v zmysle operačného plánu ZUC. 
- v prípade potreby žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným 

značením, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI vo Zvolene, 
- na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa 

zápisničného prevzatia vykonaných prác, 
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo 

všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu 
a správcovi cesty, 

- v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým 
je Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici. 

• Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., pod č. j. TD/NS/0305/2020/Ve zo dňa 
24.07.2020: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: ŠPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDD-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, email: Pavol.Gabaj@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 

mailto:podatelna@bbrsc.sk
http://www.sdd-distribucia.sk/
mailto:Pavol.Gabaj@spp-distribucia.sk
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pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, 
že SPP-D môže 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,-€. 

- stavebník je 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 je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to 
pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom 
ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú 
dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-
distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú 
plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

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

- 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 prevádzky všeobecne prospešného zariadenia 
podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z 
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 
najmä 702 01, 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o 
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

• Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., pod č. j. CS SVP OZ BB 
284/2020/67 – 39230, 39210 zo dňa 06.08.2020: 

- vyústenie potrubia do toku riešiť tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu vodného toku, a 
aby vyústenie potrubia netvorilo prekážku v prietočnom profile vodného toku. Porušené koryto 
vodného toku v rámci budovania vyústenia potrubia a taktiež pobrežné pozemky po realizácii stavby 
upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu. Prevádzkovateľ výustného objektu bude 
povinný zabezpečiť jeho správu v zmysle § 47 ods.3 vodného zákona, 

- spodnú hranu potrubia osadiť v dostatočnej výške nad dno koryta vodného toku a kanalizačné 
potrubie je potrebné zalícovať so svahom koryta vodného toku, 

- výustný objekt navrhujeme z vodostavebného betónu C 20/25, 
- k začatiu a ukončeniu stavby a taktiež k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so 

zásahom do pobrežného pozemku a koryta vodného toku žiadame prizvať zástupcu Správy povodia 

mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk
mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk
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horného Hrona Zvolen (Úsekový technik - Ing. Čuchor, mobil 0910 890 613), 
- počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov 

v ňom situovaných. V tejto súvislosti upozorňujeme, že SVP, š.p., OZ Banská Bystrica nebude 
zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri 
mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vodný zákon“), t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. 
Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v 
plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ, 

- v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona môže 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, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu 
a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu 
protipovodňových opatrení. V rámci tohoto pásma je zároveň potrebné dodržiavať ochranné pásmo 
vodného toku, ktoré v zmysle STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ pri šírke toku medzi brehovými 
čiarami do 10,0 m dosahuje šírku 4,0 m od jeho brehovej čiary. V ochrannom pásme toku nie je 
prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou alebo navážkami, výstavba súbežných 
inžinierskych sietí a iné, 

- objekty zasahujúce do pobrežného pozemku v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) uložiť do oceľovej chráničky prípadne obetónovať tak, 
aby bol umožnený prejazd mechanizmov do 25 t pri výkone údržby vodného toku, alebo ich 
umiestniť mimo ochranné pásmo, 

- ako správca pozemku (parcela KN-C č. 2090 v k.ú. Stožok) vo vlastníctve Slovenskej republiky 
týmto súhlasíme s dočasným vstupom na tieto pozemky pre účel realizácie predmetnej stavby. 
Správca pozemku si vyhradzuje právo vstupu na tento pozemok, 

- po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š. p., OZ 
Banská Bystrica zmluvný vzťah, a to do doby jej uvedenia do prevádzky. Pre tento účel stavebník 
zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby 
potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko-právneho vysporiadania 
pozemkov, 

- od investora stavby žiadame predložiť pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného 
vyhotovenia výustného objektu s vyznačením kanalizačného potrubia na pobrežnom pozemku 
odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a zameranú kótu vyústeného potrubia, 

- je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných 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. Počas výstavby, 
ako aj pri úpravách okolitého terénu nie je prípustné používať látky a materiály, ktoré by mohli 
spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite, 

- mechanizmy používané pri prácach udržiavať v takom bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k 
zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku drobného vodného toku, 

- počas výstavby nie je možné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na 
jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebných materiálov, alebo sute do koryta toku 
je tieto potrebné bezodkladne odstrániť a pobrežné pozemky po zrealizovaní stavby vrátiť do 
pôvodného stavu, 

- prípadný stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi, 
- na pozemku stavebníka je neprípustné vykonávať činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli 

nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v predmetnej lokalite (napr. 
umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami 
vrátane dopĺňania pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do stavebných mechanizmov a pod.), 

- spevnené plochy zrealizovať tak, aby zabezpečovali trvalú odolnosť voči pôsobeniu a prieniku 
ropných látok a tak minimalizovali z toho vyplývajúce možné negatívne ovplyvňovanie kvality 
podzemných a povrchových vôd v záujmovej lokalite, 

- pre vody z povrchového odtoku zo striech, spevnených plôch a komunikácií bude zabezpečené 
zachytávanie plávajúcich látok (lapače strešných splavenín, záchytné rošty a koše v uličných 
vpustiach, ORL a pod.) v zmysle § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

- dažďovou kanalizáciou nebudú vypúšťané iné druhy vôd, ako vody z povrchového odtoku, 
- na prečisťovanie vôd z povrchového odtoku s predpokladaným obsahom ropných látok má slúžiť 

ORL (musí byť plnoprietočný) s deklarovanou hodnotou ukazovateľa zostatkového znečistenia NEL 
do 0,5 mg/1 (KLk 8/1 s), pre prevádzkové sledovanie funkčnosti ORL a kontrolu dosahovania 
zostatkovej hodnoty NEL je potrebné zabezpečiť vhodné odberné miesto (napr. odtokové potrubie z 
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ORL, alebo šachta za ORL - v zmysle PD), 
- údržbu ORL je potrebné zabezpečiť organizáciou s oprávnením na takúto činnosť a spôsob 

likvidácie vzniknutého odpadu pre prípad potreby dokladovať, 
- prevádzkovanie, obsluhu a čistenie objektov zabezpečujúcich prečisťovanie a vypúšťanie vôd (uličné 

vpusty, kanalizačné šachty, ORL, výustný objekt) je potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom 
stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie podľa prevádzkového poriadku vodnej 
stavby (ktorý je potrebné vypracovať najneskôr ku kolaudácii vodnej stavby) osobami preukázateľne 
zaškolenými, 

- zároveň je potrebné požiadať vlastníka/prevádzkovateľa odvodňovacieho systému (zatrubnená 
cestná priekopa), na ktorý sa bude navrhovaná dažďová kanalizácia (vetva „D2“) napájať, o súhlas 
na napojenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch novonavrhovaného parkoviska, a 
zároveň zdokladovať posúdenie dostatočnosti kapacity zatrubnenia cestnej priekopy až po zaústenie 
do Stožockého potoka. 
Ďalej upozorňujeme, že navrhovaný stavebný objekt „SO-02 Dažďová kanalizácia + ORL“ je 
vodnou stavbou, na ktorej uskutočnenie (výstavbu) je v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej 
správy. Pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením 
v spoločnom konaní je v zmysle § 21 ods. 2 vodného zákona potrebné vydať aj súvisiace povolenie 
na osobitné užívanie vôd, v tomto prípade povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, t.j. 
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. 

• Záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene pod č. j. 2020/853-
Mi zo dňa 08.07.2020: 

- súhlasné záväzné stanovisko  

• Vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, pod č.j.: 

OU-DT-OSZP-2020/000690-002 zo dňa 08.07.2020: 
- V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej 

správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) pre uskutočnenie stavebného 
objektu „SO-02 Dažďová kanalizácia + ORL“, ktorý je podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou 
stavbou. 
V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie 
vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne 
kolaudačným rozhodnutím. 
K vydaniu povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné predložiť náležitosti v zmysle § 
73 ods. 2 vodného zákona, najmä: 
▪ právoplatné rozhodnutie o umiestnení vodnej stavby, v zmysle § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“), 

▪ 2 x projektovú dokumentáciu, vyhotovenú oprávneným projektantom pre vodné stavby,  
▪ doklady, ktorými stavebník preukáže, že má k pozemkom (ktoré nie sú v jeho vlastníctve) iné 

právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemkoch požadovanú vodnú stavbu, kópiu katastrálnej 
mapy, so zakreslením vodnej stavby (aby bolo jasné vlastníctvo pozemkov, na ktorých sa bude 
stavba nachádzať), 

▪ súhlasné stanovisko správcu drobného vodného toku Stožocký potok - SVP, š. p. OZ Banská 
Bystrica; 

▪ vyjadrenia dotknutých orgánov; 
▪ ďalšie doklady, ktoré vyplynú z vyššie uvedeného územného rozhodnutia. 

- Vzhľadom na častý výskyt období sucha a s ním súvisiacej rastúcej potreby zadržiavania vody v 
krajine, upozorňujeme investora na potrebu prehodnotiť navrhované riešenie možnosti zaústenia 
domových prípojok od strešných zvodov do vetvy „Dl“ navrhovanej dažďovej kanalizácie. V 
prípade, že to umožňujú hydrogeologické pomery príslušnej oblasti a zároveň je to technicky a 
ekonomicky možné, je potrebné uprednostniť zadržiavanie zrážkových vôd na jednotlivých 
pozemkoch rodinných domov. 

- Najneskôr s návrhom na vydanie stavebného vodoprávneho povolenia je potrebné požiadať príslušný 
orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) o 
povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, t. j. na vypúšťanie 
vôd z povrchového odtoku, do povrchových vôd drobného vodného toku Stožocký potok. 
K vydaniu povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona je potrebné predložiť náležitosti v 
zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona, najmä údaje o množstve vypúšťaných vôd (v l/s aj v m3/rok), 
údaje o plochách, z ktorých budú vody vypúšťané, o kvalite a spôsobe vypúšťania vôd z 
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povrchového odtoku. K žiadosti je potrebné doložiť aj súhlasné stanovisko správcu drobného 
vodného toku Stožocký potok - SVP, š. p. OZ Banská Bystrica. 

- Podľa § 27 ods. 1, písm. b) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej 
správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) na uskutočnenie stavebného 
objektu „SO-01 Komunikácia a spevnené plochy“. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť 
projektovú dokumentáciu stavby. Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov. 

• Záväzné stanovisko Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny pod č.j.: OU-DT-OSZP-2020/000692/JAG zo dňa 15.07.2020: 
- 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 o vydanie súhlasu na 
ich výrub. 

- po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať kamene), 
- 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),  

- výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 15.09 do 31.03.). 
• Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor, č. OU-ZV-PLO1-2020/012545-

002 zo dňa 31.07.2020: 

- V prípade, že plánovaný zámer stavby „Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“ 

bude realizovaný na poľnohospodárskej pôde, je žiadateľ povinný postupovať v zmysle zákona č. 

220/2004 Z.z., nakoľko z predmetnej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie nie je zrejmé, 

či vyššie uvedeným zámerom dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. 
• Vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového 

hospodárstva, pod č.j.: OU-DT-OSZP-2020/000702/ROJ zo dňa 15.07.2020: 
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom 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, v znení neskorších predpisov 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, 

- podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri 
výstavbe údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo 
vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií; 

- osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo 
demoláciu komunikácií je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z 
demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií; 

- v prípade skladovania výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, 
terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je miestom vzniku výkopovej 
zeminy je pôvodca odpadu povinný požiadať okresný úrad v sídle kraja o udelenie súhlasu na 
skladovanie výkopovej zeminy; 

- ak stavebník poskytne inému stavebníkovi - fyzickej osobe odpad 170504-zemina a kamenivo 
(ostatný odpad), 170506-výkopová zemina (ostatný odpad), na terénne úpravy, ten takýto odpad 
môže využiť len na základe vydaného súhlasu na využitie odpadov na povrchovú úpravu 
terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch; 

- ak stavebník poskytne inému stavebníkovi - právnickej osobe resp. fyzickej osobe podnikajúcej 
odpad podľa katalógu odpadov 170107, 170103, 170504, 170506, ten takýto odpad môže využiť 
len na základe vydaného súhlasu na využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 
ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch; 

- v prípade vzniku odpadov počas rekonštrukcie a 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) zneškodňovanie; 

- zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné 
nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom, 

- 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 vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok spôsob naloženia so všetkými 
odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch). 

• Orange Slovensko, a.s., - Michlovský , spol. s r. o., BB - 2110/2020 - nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 
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• Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., pod č. 6612009921 zo dňa 15.04.2020  

- dôjde do styku: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v 

žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

jan.zauska@telekom.sk, 0902719521 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 

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

projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

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

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 

projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 

je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

68 zákona 5. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 

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

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 

upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 

stránke: https://www.telekom.sk/vvjadrenia 

 Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 

konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom.a.s. povinný zabezpečiť: 

mailto:jan.zauska@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vviadrenia
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▪ Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom.a.s. 

▪ Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

▪ Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 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. 

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

▪ Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 

▪ Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

▪ Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

▪ Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

▪ Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

▪ Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

▪ Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

▪ Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

 UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov 

 je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

• Vyjadrenie spol. DTNet, s.r.o., pod č. 73/2020 zo dňa 13.07.2020: 

- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie 

• Vyjadrenie spol. NetSpace, s.r.o., pod č. 2020/77 zo dňa 15.12.2020: 

- nedôjde ku stretu; 

9. Navrhovateľ k  žiadosti o stavebné povolenie predloží doklady podľa § 139 ods. 1 stavebného 

zákona oprávňujúce uskutočniť stavbu na stavbou dotknutých pozemkoch. 

  

 Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 2 

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 

o stavebné povolenie stavby. 

 
O d ô v o d n e n i e : 

 

 Obec Stožok, IČO: 00320293, so sídlom Stožok 47, 962 12 Detva, (ďalej len „stavebník“) podala 

dňa 04.09.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“. Stavba bude realizovaná v katastrálnom 

území Stožok, v západnom okraj obce a to od križovatky ulíc pri materskej škole (miesto napojenia na 

štátnu cestu III/05096) po premostenie Stožockého potoka. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie. 

 Stavebný úrad začatie územného konania spojeného s  miestnym zisťovaním oznámil verejnou 

vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom písomným oznámením zo dňa 08.10.2020 

pod č.j. S2020/00233 - ozn. a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, pre dané 

územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na 

mailto:zlievsky@zyry.sk
http://www.telekom.sk/
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územné rozhodnutie a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v 

zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 13.11.2020. 

 Tunajší  stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona 

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

 Jedná sa o líniovú stavbu, ktorej účelom je zlepšenie celkovej pohody bývania a skvalitneniu 

dopravnej infraštruktúry obce a skvalitneniu dopravy obyvateľov danej lokality. Účelom výstavby 

parkoviska je zabezpečiť bezpečné a bezproblémové parkovanie obyvateľov a návštevníkov športového 

areálu v obci Stožok. 

 K stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP - štátna správa odpadového 

hospodárstva, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Zvolen - 

pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.; Slovenský plynárensky priemysel, a.s.; 

Banskobystrická regionálna správa ciest; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene; Okresný 

dopravný inšpektorát; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene; Orange 

Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., NetSpace, s.r.o. 

 Pre navrhovateľa aj podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona vyplýva povinnosť preukázať pri 

podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné 

právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 

 Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. 

 Stavebný úrad v priebehu  konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného 

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

 Správny poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol vybraný podľa pol. 59 písm. a) ods. 2 

Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.   o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- € (v hotovosti)   do pokladnice obce. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Stožok. Oznámenie je 

zverejnené aj na webovej stránke Obce Stožok, www.stozok.sk. 

 

P o u č e n i e : 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 Stožok.  

  Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie 

preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Záchenský 
starosta obce 

 

 
 

Doručí sa: 

 
1. Obec Stožok – starostka obce 
2. Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel, Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica – projektant stavby 
3. susedné nehnuteľnosti – doručenie verejnou vyhláškou 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: Právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k 

pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
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Účastníkom územného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva 

k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté, sa oznámenie o začatí územného konania doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 

4 stav. zákona- inžinierska stavba- s väčším počtom účastníkov konania a účastníkov, ktorých 

pobyt nie je stavebnému úradu známy). Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 

3) a podľa § 26 ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov 

(správny poriadok). Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce Stožok a na internetovej stránke obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia. 

 

Na vedomie 

 
1. OÚ Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen 
2. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
3. Okresné riaditeľstvo PZ ODI, Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen 
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 
6. Slovenský plynárensky priemysel - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen 
8. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 
10. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 
11. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen 
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOPaK), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 
13. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 
14. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOH), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 

 


