odbor starostlivosti o životné prostredie
Železničná 2, 987 01 Poltár

Číslo: OU-PT-OSZP-2018/000502-5

Poltár 13. 07. 2018

ROZHODUTIE

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne príslušný orgán
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po preskúmaní
žiadosti podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona
stavebníkovi: OVOVES, s.r.o.
Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec
IČO: 45 501 394

povoľuje
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona
uskutočniť líniovú vodnú stavbu „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt:
vodovodná prípojka“ na pozemkoch parciel registra CKN č. 457 registra EKN č. 839/2,
č. 838/63 (register CKN č. 517/1) v k. ú. Veľká Ves.
Územné rozhodnutie vydala obec Veľká Ves, 985 01 Veľká Ves rozhodnutím o umiestnení
predmetnej líniovej vodnej stavby č. 25/2018-64/Ku z 05. 04. 2018, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 09. 05. 2018.
Popis stavby: Projektovú dokumentáciu predmetnej líniovej vodnej stavby v júni 2017
vypracoval zodpovedný projektant, Ing. Peter Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg.
č. 5588*I2.

Projektová
dokumentácia
rieši
zásobovanie
existujúceho
areálu
bývalého
poľnohospodárskeho družstva v obci Veľká Ves pitnou vodou z existujúceho vodovodu.
Predmetný areál bývalého poľnohospodárskeho družstva v súčasnosti využíva spoločnosť
NOVOVES, s.r.o. ako mechanizačné stredisko poľnohospodárskej techniky.
Doterajším zdrojom vody pre mechanizačné stredisko bola studňa, ktoré je momentálne na
pokraji technickej životnosti.
Navrhovaná vodovodná prípojka bude z materiálu HD-PE PE100 PN 16 o dimenzii
d50 x 4,6 mm DR11 PN16, ktorá bude napojená na verejný vodovod DN110 – PVC. Vodomerná
šachta bude zriadená na verejnom priestranstve a následne bude vedené prívodné potrubie
do predmetného areálu.
Vodovodná prípojka a vodomerná šachta budú situované na pozemku parcely registra CKN
č. 457 v k. ú. Veľká Ves, ktorá je vo vlastníctve obce Veľká Ves. Prívodné potrubie vodovodu
bude uložené z časti na pozemku parcely registra CKN č. 457 v k. ú. Veľká Ves, následne
na pozemku parcely registra EKN č. 839/2, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky, pričom
správu vykonáva Slovenský pozemkový fond a na pozemku parcely registra EKN
č. 838/63 v k. ú. Veľká Ves.
Vodovodná prípojka bude pripojená na jestvujúce vodovodné potrubie verejného vodovodu
DN110 PVC, ktoré je vedené v kraji asfaltovej miestnej komunikácie. Na potrubí vodovodu
sa osadí navrtávací pás prípojky Hawle ZAK-Haku d110 6/4“ – na PVC a PE potrubia.
Navrtávací pás z tvárnej liatiny s domovým posúvačom Hawle ZAK DN40 bude tvoriť uličný
uzáver vodovodnej prípojky s teleskopickou zemnou súpravou Hawle a poklopom Hawle.
Za uličným uzáverom bude potrubie prípojky vody HD-PE PE100 PN16 d50 x 4,6 mm vedené
k vodomernej šachte v dĺžke 3,0 m.
Predmetná časť vodovodnej prípojky bude ukončená v navrhovanej vodomernej šachte
zriadenej na verejnom priestranstve v zelenom páse. Vodomerná šachta bude plastová
prefabrikovaná šachta s vnútornými rozmermi min. 1,2 m x 0,95 m. Vodomerná šachta bude
prístupná cez poklop DN 00. Za vodomernou šachtou je navrhnutý prívod vody do predmetného
areálu potrubím HD-PE PE100 d50 x 4,6 mm SDR11 PN16 o celkovej dĺžke 270 m.
Navrhovaná trasa prívodného potrubia bude v súbehu s prístupovou nespevnenou komunikáciou
a to vo vzdialenosti aspoň 2,0 m od cesty. Minimálna hĺbka osadenia potrubia bude 0,8 m
od upraveného terénu. Trasa križuje spevnený vjazd do iného areálu. Križovanie bude
zrealizované bezvýkopovou technológiou. Neriadeným pretláčaním bude osadená chránička
PE d90, do ktorej bude vtiahnuté potrubie HD-PE d50 x 4,6 mm. Predmetný prívod vody bude
ukončený v existujúcej šachte na pôvodnom vodovode zo studne.
Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:
Pre uskutočnenie predmetnej vodnej stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona
a § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:
1.
2.

3.

4.

Stavebníkom predmetnej líniovej vodnej stavby bude spoločnosť NOVOVES, s.r.o.,
Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45 501 394
Predmetnú líniovú vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní, ktorú v júni 2017 vypracoval zodpovedný projektant, Ing. Peter
Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5588*I2. Prípadné zmeny nesmú byť
urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho špeciálneho stavebného úradu.
So stavebnými prácami na predmetnej vodnej stavbe možno začať až po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí tunajší špeciálny stavebný úrad – orgán
štátnej vodnej správy.
Predmetná vodná stavba bude ukončená najneskôr do 30. 06. 2021.

2/12

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu
stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby. Stavba bude realizovaná
dodávateľsky, podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavba bude uskutočňovaná
osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavieb. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno
(názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní po skončení výberového
konania.
Počas realizácie a prevádzky predmetnej vodnej stavby je stavebník povinný rešpektovať
vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo vodnom hospodárstve.
Pri
uskutočňovaní a prevádzkovaní
stavby používané stavebné a dopravné
stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní
s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť
k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia
s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
Predmetná vodovodná prípojka musí byť vodotesná, chránená proti zamŕzaniu a pred
poškodzovaním vonkajšími vplyvmi. Stavebník je povinný vykonať skúšku vodotesnosti
predmetnej vodnej stavby oprávnenou osobou a protokol o vykonanej skúške predložiť ku
kolaudačnému konaniu.
Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť
vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti. O vytýčení vyhotoví ten, kto ho uskutočnil, vytyčovací
protokol, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu
ustanovené v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
Podľa § 46d stavebného zákona musí byť na predmetnej vodnej stavbe vedený stavebný
denník.
Podľa § 43f a § 47 stavebného zákona stavebník musí použiť na stavbu len stavebné
výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby pri
bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní
stavby.
O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii predmetnej vodnej stavby predložiť
špeciálnemu stavebnému úradu doklady o overení ich požadovaných vlastností od ich
výrobcu.
Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na predmetnú vodnú stavbu
za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a vodoochranného dozoru.
Stavenisko zriadiť podľa § 43i stavebného zákona a dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste
pri vstupe na stavenisko predmetnú vodnú stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe,
stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia a meno
zodpovedného stavbyvedúceho.
Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca predmetnú vodnú stavbu, ako
aj vlastník stavby sú povinní podľa § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť
špeciálnemu stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy závady na stavbe, ktoré
ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe v zmysle príslušných
právnych predpisov.
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19. Realizáciou predmetnej vodnej stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.
20. Stavebník je povinný prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny oproti
schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné
a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia
skutočného priestorového usporiadania predmetnej vodnej stavby. Predmetné porealizačné
zameranie je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
22. V prípade potreby čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby je k predmetnému
vypúšťaniu potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného
zákona, ktoré na základe žiadosti stavebníka vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy.
K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SVP, š.p.
23. V prípade, že počas výstavby dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti špeciálnym stavebným
úradom schválenej projektovej dokumentácie, je stavebník k žiadosti o uvedenie predmetnej
vodnej stavby do užívania povinný doložiť aj projekt skutočného vyhotovenia stavby.
24. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Slovenského
pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava (ďalej len „SPF“) k žiadosti o vydanie
súhlasu k umiestneniu stavby č. SPFZ/2017/92357, SPFS/2017/18261 z 10. 01. 2018:
24.1 Na pozemok parcely registra EKN č. 839/2 v k. ú. Veľká Ves, ktorý je vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri
nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.
24.2 V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
24.3 Po dokončení stavby bude predmetný pozemok daný do takého stavu, aby mohol byť
využívaný na doterajší účel.
24.4 Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby neobmedzený prístup, prechod a prejazd
vlastníkom okolitých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom okolitých pozemkov.
25. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“) k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej
vodnej stavby pre vydanie stavebného povolenia č. 561/2018 z 09. 03. 2018:
25.1 Meranie vody bude v plastovej vodomernej šachte PLAST – KOV Očová VOB 1,2
o vnútorných rozmeroch 1,2 m x 0,95 m, svetlej výšky 1,2 m. Do vodomernej zostavy
bude nainštalovaný vodomer DN 20 mm.
Pri umiestnení vodomernej šachty musí byť rešpektované ochranné pásmo verejného
vodovodu, tzn. vodomerná šachta musí byť umiestnená minimálne 1,5 m od bodu
napojenia na verejný vodovod.
25.2 Realizáciu napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod je stavebník povinný
objednať na zákazníckom centre StVPS, a.s. 02 Lučenec.
25.3 Pri výstavbe vodovodnej prípojky výkopy realizovať podľa vyhlášky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Podľa bodu 5.5 prílohy
č. 2 uvedenej vyhlášky zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť
proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej
ako 1,5 m v nezastavanom území obce.
25.4 Pred začatím montážnych prác na vodovodnej prípojke je stavebník povinný uzatvoriť
zmluvu o odbere pitnej vody so StVPS, a.s. a to na zákazníckom centre 02 Lučenec.
26. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“)
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k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej vodnej stavby pre
stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem
plynárenských zariadení č. TD/NS/0176/2018/Ve zo 04. 04. 2018:
26.1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení (ďalej len „PZ“) 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).
26.2 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi
prevádzkovateľ SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 626 5147) najneskôr 7 dní
pred ich zahájením plánovaných prác.
26.3 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie činností z dôvodu
potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ.
26.4 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme PZ.
26.5 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako
1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade
s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne
ručne bez použitia strojových mechanizmov.
26.6 Ak pri výkopových prácach bude odkryté PZ, je stavebník prác 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.
26.7 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.
26.8 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
26.9 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
SSP-D požaduje všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu.
26.10 Každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
26.11 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise
z vytýčenia PZ a tiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 01.
26.12 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
26.13 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.
26.14 Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.
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27. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 29278, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“)
k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. č. 4600041785 z 22. 03. 2018:
27.1 V predmetnej lokalite katastra Veľká Ves sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné
vedenia a podperné body. Zakreslená orientačná trasa predmetných vedení je
prílohou predmetného vyjadrenia SSD, a.s.
27.2 Od predmetných energetických zariadení je stavebník povinný dodržať ochranné
pásmo podľa zákona o energetike a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem
STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN
vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné
káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác je stavebník
povinný neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov.
27.3 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, a.s.,
ako aj pri prácach v ich ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác s SSD, a.s. na stredisku údržby Lučenec.
27.4 V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia je stavebník povinný pri ukladaní
podzemných inžinierskych sietí dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od
podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V prípade nedodržania, SSD,
a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadení stavebníka počas opráv a rekonštrukcií
elektrických zariadení.
28. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení
Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 99 ods. 1 písm. b)
bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) k projektovej dokumentácii
predmetnej líniovej vodnej stavby č. OU-PT-OSZP-2018/000283-2 zo 07. 03. 2018:
28.1 Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom
stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene
sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktoré sa nepoužijú
uvedeným spôsobom sú stavebnými odpadmi a je potrebné ich odovzdať na
zhodnotenie resp. zneškodnenie do legálneho zariadenia.
28.2 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce
pri stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti
a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch t.j. je povinný najmä:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu
podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
MŽP SR“) č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
a osobitnými predpismi,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
a to jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
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2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť
na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo
iné zhodnotenie,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
t.j. podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
28.3 Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek
1 písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom
konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii
v kolaudačnom konaní stavebník priloží:
a) Projektovú dokumentáciu predmetnej líniovej vodnej stavby overenú príslušným
stavebným úradom.
b) Právoplatné stavebné povolenie na predmetnú líniovú vodnú stavbu.
c) Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení
neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas
realizácie stavby.
d) Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas
realizácie stavby, oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona
o odpadoch, alebo doklady o zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov
odpadov, ak zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade
so zákonom o odpadoch sám pôvodca.
29. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného
úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane prírody a krajiny“) k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú líniovú vodnú
stavbu č. OU-PT-OSZP-2018/000242-2 zo 06. 03. 2018:
29.1 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou plánovanej
činnosti nedochádzalo k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu
a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich
biotopov (§ 3 a § 4 zákona. o ochrane prírody a krajiny).
29.2 Stavebník je povinný pri realizácii plánovanej činnosti zabezpečiť, aby nedochádzalo
k zbytočnému poškodzovaniu ostávajúcej stromovitej a krovinnej vegetácie a pôdy.
29.3 Stavebník je povinný pri prácach spojených s plánovanou činnosťou, dodržiavať
ustanovenia § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa
vykonávania zakázaných činností v súvislosti s chránenými živočíchmi, za chránené
živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky
druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území
členských štátov Európskej únie.
29.4 Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov
počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou pozastaviť tieto práce, o tejto
skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad (0905 272 547) aj odbornú
organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinnej
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oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota (0903 298 145) a urobiť také opatrenia,
aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodzovaniu ich úkrytov.
30. Podľa § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva
stavebník písomne pred dokončením stavby.
31. Podľa § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na
samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného
špeciálnym stavebným úradom – orgánom štátnej vodnej správy, ktorý stavebné povolenie
vydal.
32. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Odôvodnenie:
Stavebník spoločnosť NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec,
IČO: 45 501 394 doručil 11. 05. 2018 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie žiadosť bez čísla, z 02. 05. 2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“ podľa § 26
vodného zákona.
Prílohou žiadosti boli nasledovné písomnosti:
1. Dve sady projektovej dokumentácie líniovej vodnej stavby „NOVOVES – Veľká Ves,
mechanizačné stredisko, vodovodná prípojka“, ktorú v júni 2017 vypracoval zodpovedný
projektant Ing. Peter Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5588*I2. Arch.
č. 2015/19
2. List obce Veľká Ves č. OU/17/2018/43 z 13. 02. 2017 nazvaný: „Odpoveď“.
3. Stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
č. SPFZ/2017/92357, SPFS/2017/18261 z 10. 01. 2018 k žiadosti o vydanie súhlasu k
umiestneniu stavby.
4. Právoplatné územné rozhodnutie č. 25/2018/64-Ku z 05. 04. 2018, ktoré vydala obec Veľká
Ves, 985 01 Kalinovo.
5. Záväzné stanovisko obce Veľká Ves, 985 01 Kalinovo č. OU/41/2018/99-Ku z 10. 05. 2018
6. List Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci č. ORHZ-LC1-289001/2018 z 05. 04. 2018 nazvaný: „Vodovodná prípojka – Novoves – Veľká Ves,
Mechanizačné stredisko – vrátenie“.
7. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. č. 561/2018 z 09. 03. 2018 k projektovej dokumentácii
stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, vodovodná prípojka“ pre
vydanie stavebného povolenia.
8. Vyjadrenie spoločnosti SPP – D č. TD/NS/0176/2018/Ve z 04. 04. 2018 k projektovej
dokumentácii stavby NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, vodovodná prípojka
z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.
9. Vyjadrenie spoločnosti SSD, a.s. č. 4600041785 k existencii energetických zariadení
v majetku SSD, a.s.
10. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6611805909 z 01. 03. 2018 k existencii
telekomunikačných a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
11. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-PT-OSZP-2018/000283-2 zo 07. 03. 2018 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona
o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné
stredisko, časť: vodovodná prípojka“.
12. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-PT-OSZP-2018/000242-2 z 09. 03. 2018 podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane
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13.

14.

15.
16.

prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „NOVOVES – Veľká Ves,
mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“.
Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-PT-OSZP-2018/000289-2 z 13. 03. 2018 podľa § 28 vodného zákona k projektovej
dokumentácii stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná
prípojka“.
Kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá 10. 05. 2018 medzi
obcou Veľká Ves ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou NOVOVES,
s.r.o. ako budúcim oprávneným z vecného bremena.
Kópia katastrálnej mapy na predmetné parcely v k. ú. Veľká Ves, overená Okresným
úradom Poltár, katastrálnym odborom 13. 03. 2018, č. zákazky K1 – 107/2018.
Výpisy z LV katastra nehnuteľností, katastrálne územie Veľká Ves č. 404, č. 485 a č. 501
overené Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom 11. 05. 2018, objednávka
č. K1-188/2018.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, verejnou vyhláškou
č. OU-PT-OSZP-2018/000502-2 z 15. 05. 2018 oznámil účastníkom konania začatie konania,
nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
a pozval účastníkov konania a dotknuté orgány na predmetné ústne pojednávanie so stretnutím
09. 07. 2018 o 10.00 hod. na Obecnom úrade Veľká Ves, 985 01 Kalinovo.
V predmetnom oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že podľa
§ 73 ods. 5 vodného zákona účastníci konania a zúčastnené osoby môžu svoje námietky
a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
V predmetnom oznámení boli účastníci konania upozornení, že ak sa niektorý účastník
konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba podľa s § 17
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov preukázať písomným plnomocenstvom.
Predmetný list všetci účastníci konania a dotknuté orgány prevzali, ako posledné spoločnosti
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a StVPS, a.s. 21. 05. 2018.
Predmetný list – verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli správneho úradu
od 16. 05. 2018 do 03. 07. 2018 a na webovom sídle správneho orgánu od 16. 05. 2018 pričom
v čase konania ústneho pojednávania predmetná verejná vyhláška bola ešte vyvesená.
Predmetný list – verejná vyhláška bola zverejnená v obci Veľká Ves spôsobom miestne
obvyklým od 16. 05. 2018 do 01. 06. 2018 a tiež na webovom sídle obce od 16. 05. 2018 pričom
v čase konania ústneho pojednávania bola ešte zverejnená.
Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 09. 07. 2018 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov
konania a dotknutých orgánov na Obecnom úrade Veľká Ves, 985 01 Kalinovo
Ústneho pojednávania zúčastnil stavebník v zastúpení konateľmi spoločnosti Ing. Milanom
Šimom a Ing. Ladislavom Bittóom.
Z ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica v súlade s § 22 správneho poriadku.
Do zápisnice sa písomne nikto nevyjadril.
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Miestnou ohliadkou neboli zistené prekážky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia
na predmetnú líniovú vodnú stavbu.
Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
SPF vo svojom stanovisku okrem stanovených podmienok upozornil stavebníka, že všetky
náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými
položkami a predmetné stanovisko nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi
SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým
pozemkom SPF.
Spoločnosť StVPS, a.s. vo svojom vyjadrení okrem stanovených podmienok upozornila
stavebníka, že vzhľadom k celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 270 m spoločnosť StVPS, a.s.
nebude zodpovedná za kvalitu dodávanej pitnej vody v mieste odberu a za prípadné zmeny
tlakových pomerov na vodovodnej prípojke.
Spoločnosť SPP-D vo svojom vyjadrení okrem stanovených podmienok upozornila
stavebníka, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia PZ podať podnet na Slovenskú
obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške
od 300,00 eur do 150 000,00 eur. Spoločnosť SPP-D vo svojom vyjadrení tiež uviedla, že
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, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vo svojom vyjadrení k existencii telekomunikačných
vedení a rádiových zariadení č. 6611805909 z 01. 03. 2018 uviedla, že v predmetnom území
nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Správny poplatok v hodnote 50,00 eur podľa položky 60 písm. e) bod 2 prípojky na
existujúcu verejnú rozvodnú sieť, sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený formou
potvrdenia o úhrade správneho poplatku 11. 05. 2018.
Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 9 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie
stavieb stanovené § 47 stavebného zákona.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný špeciálny
stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov
vodoprávneho konania zistil, že uskutočnením predmetnej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a na základe výsledkov konania orgán štátnej vodnej
správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Príloha (doručí sa len stavebníkovi poštou po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia)
Projektovej dokumentácia líniovej vodnej stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné
stredisko, objekt: vodovodná prípojka“ overené špeciálnym stavebným úradom, sada č. 5.

Doručí sa
Účastníkom konania
1. NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
2. Obec Veľká Ves, 985 01 Veľká Ves
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, 984 01 Lučenec
5. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom
1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár
6. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového
hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár

Ing. Ľubomír Kačáni
vedúci odboru
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Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa
§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli
a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie a zverejnené v obci Veľká Ves spôsobom miestne obvyklým a na jej webovom sídle.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Obec Veľká Ves je povinná jeden exemplár tohto rozhodnutia bezodkladne zverejniť
spôsobom miestne obvyklým a na svojom webovom sídle. Obec Veľká Ves jeden exemplár
tohto oznámenia po zvesení zo svojej úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a
zvesení, bezodkladne zašle späť Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Vyvesené dňa:

.......................................

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: ...........................................
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........................................

Pečiatka a podpis: ........................................

