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Povolenie na vodnú stavbu
a povolenie na osobitné užívanie vôd

ROZHODNUTIE
Investor vodnej stavby mesto Prievidza
Sídlo Námestie slobody 14,97101 Prievidza
IČO 00318442

(stavebník)

v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD S.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza, požiadal dňa
30.11.2017 O vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby dažd'ovej kanalizácie v rámci
stavby Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa, Prievidza.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Bojnice, dňa 19.10.2017, pod č. 3498/2017
(SOcÚ:382/2017/SP-2), právoplatné dňa 27.11.2017. .

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120
ods. 2 zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice dňa 20.12.2017 pod č. 6116/2017
(SOcÚ:687/2017/SP).

Účastníci konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4,971 01 Prievidza
3. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. l. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
5. SPF, Búdková 36,817 15 Bratislava
6. CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlp ek
7. Ostatní účastníci vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby a neznáme fyzické alebo

právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám,
v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5039/5, 5039/4, 5039/3, 5039/2, 6958/1, 695711, 6956/7, 5054
podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona v spojení s ust. § 26
ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po
preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol
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I.
Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

povoľuje
vypúšt'anie vôd z povrchového odtoku

z komunikácií a zo spevnených plôch stavby Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa,
Prievidza, dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok, na pozemkoch v katastrálnom
území Prievidza, parcelné čísla KN-C 6956/4,5,6,8,9,10,13,14,15,16, 6957/2,3,
6958/130,131,194,195, 6958/196,198, 6956/2 (KN-E 4731/5, 2098/7), 6955 (KN-E 4731/5,
2098/7), do povrchových vôd vodného toku rieky Nitry cez nový výustný objekt

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku
1. Množstvo vypúšt'aných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby
Qdažd'spevnenéplochy = 27,76 1.s-1
2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku
a) miesto vypúšťania - výustný objekt do vodného toku Nitra, číslo toku 005, číslo hyd. poradia

4-21-11-1, v katastrálnom území Prievidza, pozemky parce1né číslo KN-E 4731/5, ľavý breh
b) spôsob vypúšťania - vody z povrchového odtoku zo ,spevnených plôch a komunikácií budú

dažďovou kanalizáciou cez od1učovač ropných látok odvedené do povrchových vôd vodného
toku rieky Nitry

c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch
a komunikácií

d) spôsob kontroly vypúšťani a vôd z povrchového odtoku - je nutné vykonávať pravidelnú
údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej v súlade s prevádzkovým poriadkom
a podmienkami dodávateľov technických zariadení

3. Ďalšie podmienky vypúšt'ania vôd z povrchového odtoku
a) Do kolaudácie stavby vypracovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.
b) Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.
c) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti

kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

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

povoľuje
vodnú stavbu

Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa, Prievidza
SO 02 Dažďová kanalizácia

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parce1né čísla KN-C 6956/4,5,6,8,9,10, 13, 14, 15,
16, 6957/2,3, 6958/130,131,194,195, 6958/196,198, 695612 (KN-E 4731/5,2098/7), 6955 (KN-E
4731/5, 2098/7), podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Bojnice, dňa
19.10.2017, pod č. 3498/2017 (SOcÚ:38212017/SP-2), právoplatné dňa 27.11.2017, podľa
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 01
Prievidza, Vladislav Chlpek, v októbri 2017. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto
rozhodnutia.
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Vodná stavba obsahuje
SO 02 Dažďová kanalizácia
Vody z povrchového odtoku z komunikácií 1306,65 m2 a parkovísk 1462,20 m2, s 97 parkovacími
miestami, budú odvádzané cez typové betónové vpusty kanalizačnými prípojkami PVC DN
160x4,7, SN 8, SDR 34, celkovej dlžky 22 m a revízne kanalizačné šachty do dažd'ovej kanalizácie
PVC DN400 x 11,7, SN 8, SDR 34, dlžky 182,5 m a z nej navrhnutým výustným monolitickým
betónovým objektom do vodného toku rieky Nitry. Breh vodného toku bude opevnený na 2,0 m na
obe strany od osi vyústenia, Vody z povrchového odtoku budú pred vypúšťaním prečistené
v sorpčnom odlučovači ropných látok s prietokom 100 l/s, umiestneným v trávnatej ploche mimo
parkovacích plôch, s revíznymi šachtami pred a za odlučovačom.
V časti asfaltovej komunikácie je navrhnutá tlaková kanalizácia v dlžke 18 m, z tlakového potrubia
HDPE 100, D l60x9,5, SDR 17, PN 10 pre prípad napojenia ďalších vôd z povrchového odtoku,
ktorá bude zaslepená.

Podmienky povolenia vodnej stavby
l. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom stavebnom

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez
predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho
stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady
o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii
vodnej stavby.

3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák.
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických
požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo zdravia ajeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov
o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.

6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov od právoplatnosti tohto povolenia.
O predlženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.

7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu
štátnej vodnej správy začatie stavby.

8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
1O.Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona do pätnástich

dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu
(sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.

l l.Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie
požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí
a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na
dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska,
ktoré musia byť rešpektované
a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom

hospodárstve (č. OU-PD-OSZP-20l7/015508 zo dňa 27.06.2017)
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zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby
a nebude využitý na spätné zásypy pri realizácii predmetnej stavby, v súlade s § 14 ods. 1
písm. d) zákona NR SR Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať
s odpadmi podľa zákona o odpadoch
doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii stavby
ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.l písm. b) bod 5
zákona o odpadoch

b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2017/015484-002 zo dňa 27.06.2017)
v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona
a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza
dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý
pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy
alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu

c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPÚTN-201811802-2/4948 zo dňa 18.01.2018)
termín začatia akýchkoľvek zernných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky
(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom
k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality
podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. Č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák.
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu
Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca
najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovýrn úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného
miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie
uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia
nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom
náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní
a fotodokumentáciu nálezovej situácie
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohl'ad formou obhliadky výkopov stavby v období od
zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

d) Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., o.z. Piešťany (č. CS SVP OZ PN 21012018/04 CZ
1374/210/2018 zo dňa 15.01.2018)
v danej lokalite naša organizácia spravuje vodohospodársky významný vodný tok Nitra,
hydrologické číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 005. Ochranné pásmo vodného toku
Nitra je v zmysle STN 752102 stanovené vo vzdialenosti 10 m od brehových čiar
výustný objekt požadujeme naviazať na existujúce koryto toku tak, aby nezasahoval do jeho
prietočného profilu
začiatok prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť SPHN Topoľčany (Ing. Poláková,
tel. 046/5461209)
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k realizácii výustného objektu prizvať úsekového technika a počas prác sa riadiť jeho
pokynmi
narušený terén v blízkosti toku uviesť do pôvodného stavu
miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných
objektov v súlade s § 48 ods. 4 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať
aj v digitálnej forme Správe povodia hornej Nitry, pri kolaudačnom konaní
spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47
ods.3 a § 53 vodného zákona Č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
na pozemky vo vlastníctve SVP, Š.p., Banská Štiavnica je potrebné majetkovoprávne
usporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405) do
kolaudácie stavby
správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako
i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona
ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie

e) Stredo slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (zn. 910-321Ni-2017 zo dňa
21.12.2017)
v záujmovom území je situovaná trasa zásobovacieho potrubia verejného vodovodu oceľ DN
500 mm, ktoré slúži na hromadné zásobovanie obyvateľov a ostatných odberateľov sídliska
Zapotôčky a Píly pitnou vodou
existujúce zásobovacie potrubie verejného vodovodu žiadame pri realizácii plne rešpektovať
v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 736005
každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod
alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene
nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods.
1 zákona č. 442/2002 Z. z.)
platná koordinačná situácia (M 1:500, v. Č. C.l) predložená na vyjadrenie je označená
dátumom, pečiatkou a podpisom pracovníka VPČ StVPS a.s.
trasa navrhovaného tlakového potrubia dažďovej kanalizácie križuje trasu vybudovaného
zásobného potrubia verejného vodovodu, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade
s ustanoveniami zákona č 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisova STN 736005
pred zahájením výkopových prác navrhovaného tlakového potrubia je nutné požiadať
pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu
kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327319,0915723293
križovanie navrhovaného tlakového potrubia s existujúcim potrubím verejného vodovodu
žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení
technického vybavenia"
pred obsypaním navrhovaného tlakového potrubia v mieste križovania s potrubím verejného
vodovodu je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo
k poškodeniu potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005
o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním tlakového potrubia v
mieste križovania s potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného
denníka
pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného
vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú hore uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka

f) spp - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/002212018/Kr zo dňa 11.01.2018)
všeobecné podmienky:
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pred realizáciou zemných prác alalebo 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, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-O (p. Daniel Šilmo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác
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 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 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
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
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 hÍbku 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 alalebo 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 70201, 702 02
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alalebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
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stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
736005 a TPP 906 01
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

g) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (zn. 4600035534 zo dňa 19.07.2017)
v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Necpaly, na ulici M.Rázusa, KN - 6955,
6956/4,5,6,8,9,10,l3,15,16, 695712,3, 6958/194,195,196,197,198,130,131, sa nachádzajú
podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslené orientačné trasy týchto
vedení vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou plnou
VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou NN podzemné)
od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN a NN zemné
káblové vedenie na každú stranu lmeter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť
celistvosť uzemňovacej sústavy
pri výstavbe, údržbe a užívaní spevnených plôch - parkoviska nesmú byť použité osobitne
ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú
sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné
činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne
sťažiť prístup k el. vedeniu
v prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom v predmetnej parcele a pri jej
odstraňovaní SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe
spevnených plôch - parkoviska na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa
v ochrannom pásme energetických zariadení
budúci vlastník pozemku/správca spevnených plôch - parkoviska v akomkoľvek čase
a rozsahu zabezpečí na vlastné náklady prístup (demontáž spojovacieho chodníka a spätnú
montáž) k podzemným vedeniam za účelom odstraňovania porúch, údržby vedení, alebo
stavby nových vedení v trase jestvujúcich
SSE-D si vyhradzuje v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., §11 právo vstupovať na cudzie
pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolených činností
toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vy týči určený pracovník SSE-D
pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza
pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať
zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom
do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia
v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.
l meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia
zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia
tretích osôb

h) Slovak Telekom a.s. (č. 6611729900 zo dňa 26.10.2017)
v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností
Slovak Telekom, a.s. aJalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať v celom rozsahu

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk


vyjadrenie Č. 6611729900 zo dňa 26.l 0.2017 k existencii telekomunikačných vedení
a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska

i) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení
a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

j) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
k) Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie a zariadení na nej predložiť na kolaudácii stavby.
l) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.

Právoplatné rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi
a) Rozhodnutie o umiestnení stavby - vydalo mesto Bojnice, dňa 19.10.2017 pod Č. 3498/2017

/SOcÚ:382/2017/SP-2/, právoplatné dňa 27.11.2017
b) Súhlas na výrub - vydala obec Opatovce nad Nitrou, dňa 06.10.2017 pod Č. 649/2017

/3253/2017/, právoplatné dňa 13.10.2017

Všeobecné ustanovenia
Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať

len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh
stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej
správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky.
Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné
aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 339/1/3.

Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, mesto Prievidza, v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD S.r.o.,
Nová 470/4, 971 01 Prievidza, podalo dňa 30.11.2017 na Okresnom úrade Prievidza, odbore
starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie na vodnú stavbu dažďovej kanalizácie
v rámci stavby Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa, Prievidza.

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

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracovala oprávnená osoba.
Mesto Bojnice, ako príslušný stavebný úrad, overilo splnenie podmienok rozhodnutia

o umiestnení stavby a vydalo súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú
stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil dňa 04.12.2017
začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza,
dotknutým orgánom, ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby
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a neznámym fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva
k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5039/5, 5039/4, 5039/3, 5039/2,
6958/1, 6957/1, 6956/7, 5054 podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného
zákona v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou,
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.01.2018 a určil lehotu na
uplatnenie námietok a a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy
a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná
správa, Pozemkový a lesný odbor, ORHaZz v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, mesto
Prievidza, Sl'Pedistribúcia a.s., SSE-Distribúcia a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s.,
StVPS a.s., PTH a.s. Prievidza, TSMP S.r.o., SVP š.p. o.z. Piešťany.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ich požiadavky zahrnul do
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené nebolí.

Pripomienky uplatnené počas územného konania účastníkmi konania boli vyhodnotené
príslušnými správnymi orgánmi. Opodstatnené požiadavky, ktoré mali oporu v príslušných
právnych normách, boli zohľadnené pri spracovaní príslušnej projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dôkladne preskúmal
žiadosť producenta vôd a na základe rokovaní a odborného stanoviska správcu vodohospodársky
významného vodného toku Nitra z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí (ako
podkladu pre vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd) povolil vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Povolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je v súlade s ustanoveniami vodného
zákona a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu
vôd.

Pri povolenom vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do vodného toku Nitra sú zabezpečené
environmentálne ciele na dosialmutie dobrého stavu povrchových vôd vodného toku.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 97 328,- €.
Investor vodnej stavby je oslobodený od správnych poplatkov podľa zák. Č. 145/1995 Z.z.

v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na
úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby I.r>

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
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Rozhodnutie sa doručí
Účastníkom konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4,971 01 Prievidza
3. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. L Krasku 834/3,921 80 Piešťany
5. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza, Vladislav Chlp ek
7. Ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby a neznámym fyzickým

alebo právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom
a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C 5039/5, 5039/4, 5039/3, 5039/2, 6958/1, 6957/1,
6956/7, 5054 sa podľa ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona
v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - doručí verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom
1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. SSE-Distribúcia, a.s., Ul. republiky 5,01047 Žilina
4. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1,01008 Žilina
5. Mesto Prievidza, stavebný úrad pre miestne komunikácie
6. Mesto Bojnice stavebný úrad


