Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
Číslo spisu: 1888/2017/OVŽ - 69/2018 MD
Vybavuje: Ing. Donovalová

V Hriňovej dňa 09.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Hriňová, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") príslušným
stavebným úradom, prerokovalo žiadosť Mesta Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, IČO:
00319805 o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Priemyselný park - Detva Trstená, Inžinierske
siete" v katastrálnom území Detva a na základe výsledkov konania podľa § 37 stavebného zákona
v územnom konaní rozhodlo takto:
stavba:
„Priemyselný park - Detva Trstená, Inžinierske siete"
na pozemkoch parcelné číslo:
Komunikácia: E-KN 25740, C-KN 3626/19, C-KN 865/32, C-KN 3740/10, C- KN 3740/11, C- KN 3739/27,
C- KN 3740/12, C- KN 3739/26, C- KN 3729/20, C- KN 3729/21, C- KN 3739/25, C- KN 3729/19, C- KN
3739/29, C- KN 3739/31
Verejná kanalizácia splašková: E- KN 11190, C- KN 3739/3, C- KN 3739/2.
Elektrické siete: C- KN 3739/2, C- KN 3739/31, C- KN 3739/30, C- KN 3737/1, C- KN 3738/6, C- KN 2194/7,
E- KN 26074/17, E- KN 25891/2, C- KN 7638/1, C- KN 7638/18.
Zariadenie staveniska pre POV: C-KN 7638/1.
v katastrálnom území:
Detva
pre stavebníka:
Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, IČO: 00319805
sa podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povoľuje.
I.

Účel a popis stavby:
Účelom tejto stavby je príprava inžinierskych sietí pre napojenie užívateľov a ochrana územia pred
záplavami z dotýkajúcich sa potokov Nemecká a Trstená. Projekt rieši aj sprístupnenie priemyselného
parku Trstená v Detve.
Stavba je členená na stavebné objekty:

S O - 0 1 Komunikácia
Projektová dokumentácia rieši návrh I. etapy obslužnej komunikácie do priemyselného parku vrátane
napojenia na štátnu cestu Ml/2455 oproti ul. Lúčna štvrť, cestného priepustu ponad potok Nemecká (pod
Brezinským potokom), mostu ponad Detviansky potok, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia.
S O - 0 1 a Komunikácia
Cesta do areálu priemyselného parku Trstená je navrhnutá dvojpruhová obojsmerná o šírke 7,0m.
Prístupová cesta bude mať obslužný charakter. Je definovaná ako cesta funkčnej triedy C3 kategórie MO
8/40, dĺžka cesty do priemyselného parku je navrhnutá do Km 0,505,73 s obsluhou priemyselného parku
Od Km 0,505,73 do km 0,877,80 je komunikácia navrhnutá pre obsluhu priemyselného parku .
SO - 01.1.01 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 a kategórie MO 8,0/40 s dvomi jazdnými
pruhmi so šírkou po 3,5 m a s jednostranným chodníkom so šírkou 2,0 m, etapa - vybudovanie od
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0,000 000 km vrátane napojenia na štátnu cestu III/2455 (oproti Ul. Lúčna štvrť) po 0,392 400 km na
pozemku pare. č. C-KN 3739/31,
SO - 01.1.02 Priepust - ponad potok Nemecká (pod Brezinským potokom) - vybudovanie nového
cestného priepustu so spevnenými čelami, zábradlovým zvodidlom na jednej strane, resp. zvodidlom
a zábradlím na druhej strane pri chodníku, úprava brehov a dna vodného toku - potoku Nemecká.
SO - 01.1.03 Most - ponad Detviansky potok - vybudovanie nového cestného mostu so zvodidlami
a zábradliami, úprava brehov a dna vodného toku - Detvianskeho potoku.
SO - 01.1.04 Dažďová kanalizácia - vybudovanie novej dažďovej kanalizácie z korugovaných PP rúr
so zaústením do Detvianskeho potoku a potoku Nemecká pomocou výustných objektov, osadenie
vstupných a revíznych PP šachiet pre napojenie kanalizačného potrubia, osadenie PP uličných
vpustov - vybudovanie dažďovej kanalizácie pre obslužnú komunikáciu od 0,000 000 km po 0,392
400 km na pozemku pare. č. C- KN 3739/31, podľa projektovej dokumentácie s ukončením šachtou
v chodníku.
SO - 01.1.05 Verejné osvetlenie - vybudovanie nového verejného osvetlenia so svietidlami
inštalovanými na stĺpoch verejného osvetlenia s výškou 8,00 m a s rozostupmi cca po 25,00 m,
osadenie nápajania zemným káblom s napojením na jestvujúce rozvody verejného osvetlenia vybudovanie od 0,000 000 km po 0,392 400 km na pozemku pare. č. C-KN 3739/31.
S O - 0 3 Verejná splašková kanalizácia
rieši zachytenie a odvedenie splaškových odpadových vôd z riešeného územia, vybudovať samostatnú
oddelenú verejnú splaškovú kanalizáciu, ktorou budú všetky produkované splaškové odpadové vody z
budúceho Priemyselného parku odvedené do jestvujúcej verejnej jednotnej kanalizácie - jestvujúceho
zberača „A", a týmto ďalej až na jestvujúcu mestskú čistiareň odpadových vôd ČOV-Detva, kde budú
prečistené a po prečistení vyústené priamo do jestvujúceho recipientu - rieky Slatina, keď pre zachytenie
a odvedenie povrchových dažďových odpadových vôd z riešeného územia bude vybudovaná samostatná
oddelená dažďová kanalizácia, ktorou budú dažďové odpadové vody odvedené priamo do blízkeho
recipientu - jestvujúceho potoka Trstená - vybudovanie stoky „Ao" od šachty JŠ1 po šachtu Š7 na pozemku
pare. č. KN-C 3793/31, podľa projektovej dokumentácie.
S O - 0 4 Verejná dažďová kanalizácia - nie je predmetom územného konania
S O - 0 6 Elektrická prípojka VN:
22kV kábelový rozvod bude riešiť napojenie trafostanice 630 kVA z 22 kV vzdušnej siete dvoma novými
káblami 3x (1x AXEKVC(AR)E240), ktoré sa zaústia do VN rozvádzača novej trafostanice. Káble sa napoja
z existujúceho priehradového podperného bodu, na ktorý sa osadí odpínač pre zvislú montáž s prepäťovou
ochranou. Káble sa uložia v zemnej ryhe v hĺbke 1m pod terénom. Vybudovanie VN káblovej prípojky bude
po spínaciu skrinku na pozemku pare. č. KN-C 7638/1, podľa projektovej dokumentácie, ukončenie káblov
vo VN rozvádzači v spínacej stanici.
S O - 0 7 Kiosková trafostanica - nie je predmetom územného konania
S O - 0 8 Úprava potoka Trstená - nie je predmetom územného konania
S O - 0 9 Úprava potoka Nemecká - nie je predmetom územného konania
Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala Ing. Bernardína Vojteková, DIPERA spol. s.r.o., Kremnická 1,
960 01 Zvolen v 01/2017.
II.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavby je potrebné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na
navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.
Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovať odborne spôsobilou osobou v
zmysle § 45 ods. 2 písm. c) stavebného zákona, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle podmienok vyplývajúcich zo stanovísk
dotknutých orgánov a dotknutých orgánov štátnej správy.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom.
Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie stavebného
povolenia.
Podmienky územného rozhodnutia budú prenesené do podmienok stavebného povolenia.
Stavebník dodrží podmienky dotknutých orgánov vyjadrené v písomných stanoviskách.

Číslo spisu: 1888/2017/OVŽ - 69/2018 MD

7.

strana 3 z 20

Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve č. OU-DT-OSZP-2017/000658/PUR zo dňa 24.05.2017:
k stavebnému konaniu stavebník zabezpečí doplnenie projektovej dokumentácie o zoznam odpadov,
ktoré vzniknú počas výstavby resp. užívania stavby podľa vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov a spôsob nakladania s nimi v zmysle platných predpisov v odpadovom
hospodárstve,
v prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so
zákonom o odpadoch ( č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MZP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov
a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým
má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri vykonávaní
stavebných prác pre právnické osoby je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona;
v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového
hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b)
prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické
zhodnocovanie, e) 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,
v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi
v súlade so zákonom o odpadoch,
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).
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OUDT-OSZP-2017/000641/TOT zo dňa 31.05.2017:
V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy
pre uskutočnenie stavebných objektov: „SO - 03 Verejná splašková kanalizácia", „SO - 04 Verejná
dažďová kanalizácia", „SO - 08 Úprava potoka Trstená" a „SO - 09 Úprava potoka Nemecká", ktoré
sú podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodné stavby.
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.
Najneskôr s návrhom na vydanie stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej
vodnej správy 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.
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, kvalite a spôsobe vypúšťania vôd z
povrchového odtoku a stanovisko príslušného správcu vodného toku.
V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby,
ktorá zasahuje do vodného toku, alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby povinný vypracovať povodňový plán
zabezpečovacích prác, ktorý predloží na vyjadrenie príslušnému správcovi vodného toku a následne
orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.
V prípade, že dôjde k stínaniu a odstraňovaniu stromov a krov v korytách vodných tokov, na
pobrežných pozemkoch, alebo v inundačnom území, investor je povinný v zmysle § 23 ods. 1 písm.
a) vodného zákona požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na túto
činnosť. K žiadosti je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu príslušného vodného toku a súhlas
mesta Detva, orgánu ochrany prírody a krajiny.
V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon"
stavby miestnych komunikácií povoľuje špeciálny stavebný úrad (v tomto prípade obec), pričom v
zmysle § 16 ods. 5 a 6 cestného zákona súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie sú aj
jej súčasti a vyvolané úpravy (aj vodné stavby).
V zmysle § 21 ods. 2 vodného zákona, špeciálny stavebný úrad (obec) môže povolenie na vodné
stavby, ako súčasť stavby miestnej komunikácie vydať len ak je vydané povolenie na osobitné užívanie
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vôd, súvisiace s vodnou stavbou. Vzhľadom k tomu je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej
vodnej správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) o vydanie povolenia na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) a písm. h) vodného zákona, t.j. o povolenie na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a drenážnych vôd (v rámci stavebného objektu „SO-OI
Komunikácia I. etapa" a stavebného objektu ,,SO-O1a Komunikácia II. etapa") do povrchových vôd
vodných tokov. K vydaniu povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. d) a písm. h) vodného zákona je potrebné
predložiť náležitosti v zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona, najmä údaje o množstve, kvalite a spôsobe
vypúšťania vôd z povrchového odtoku a drenážnych vôd, stanovisko príslušného správcu vodného
toku. Okrem toho je k žiadosti potrebné predložiť aj listy vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy.
Podľa § 27 ods. 1, písm. a) a b) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej
správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) na uskutočnenie stavebných
objektov „S0-01 Komunikácia I. etapa" a „ S 0 - 0 1 a Komunikácia II. etapa". Kžiadosti o súhlas je okrem
projektovej dokumentácie potrebné doložiť aj stanovisko príslušného správcu vodného toku.
V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej
správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) na uskutočnenie stavebného
objektu „SO - 06 VN Prípojka elektrickej energie". K žiadosti o súhlas je okrem projektovej
dokumentácie potrebné doložiť stanovisko príslušného správcu vodného toku.
Podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej
správy (Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie) na uskutočnenie stavebného
objektu „SO - 07 Murovaná trafostanica". K žiadosti je potrebné doložiť popis zaobchádzania so
škodlivými látkami (olejom) a spôsob zabezpečenia ochrany voči jeho priesakom a prípadnému
znečisteniu podzemných a povrchových vôd v danej lokalite.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny č.
OU-DT-OSZP-2017/000643/JAG zo dňa 29.05.2017 a OU-DT-OSZP-2017/001333/JAG zo dňa
18.12.2017:
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 (Mesto Detva) o vydanie
súhlasu na ich výrub.
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, č.
BBRSC/02065/2017, BBRSC/02498/2017zo dňa 02.06..2017:
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, ktorý je nutné požiadať o stanovisko k PD vjazdu, resp.
povolenie vjazdu.
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.
Požiadať o stanovisko k PD vjazdu OR PZ - ODI vo Zvolene.
Požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny
kraj (BBSK).
Technické podmienky realizácie:
Napojenie obslužnej komunikácie
napojenie z cesty musí mať spevnenú povrchovú úpravu,
vjazd musí byť vyspádovaný min. 2% spádom od cesty Hl/2455 k pozemku stavebníka (odvodnenie
smerom k okolitému terénu), v prípade sklonu vjazdu smerom k ceste IN/2455 žiadame v mieste pred
napojením vjazdu na cestu Ml/2455, osadiť priečny odvodňovací žľab, na zamedzenie štekania
dažďových vôd z obslužnej komunikácie na cestu III/2455,
vodu z povrchu cesty odviesť prostredníctvom navrhnutých uličných vpustí do dažďovej kanalizácie
tak, aby bolo zamedzené ich štekanie na cestu Ml/2455,
napojenie obslužnej komunikácie na cestu III/2455 musí byť plynulé a nesmie výškovo presahovať
niveletu vozovky,
hranu vozovky v mieste napojenia obslužnej komunikácie je potrebné zapíliť na hrúbku asfaltových
vrstiev,
styk vozovky s obslužnou komunikáciou vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou,
vybudovaním obslužnej komunikácie nesmie dôjsť k narušeniu cestného telesa cesty vrátane jeho
odvodňovacieho systému,
v prípade, že vybudovanie obslužnej komunikácie a terénne úpravy v jej okolí spôsobia zatekanie
cesty
zrážkovými vodami, podmáčanie cestného telesa alebo vytváranie súvislých vodných plôch na
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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,
žiadateľ bude zabezpečovať riadnu údržbu a čistenie obslužnej komunikácie a odvodňovacieho
systému.
Všeobecné podmienky a doprava :
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 cesty, zhotoviteľ stavby zabezpečí jej čistenie na vlastné náklady,
mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
stavebný materiál nesmie byť skladovaný na ceste a jej odvodňovacom zariadení,
pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
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., oblasť, Banská Bystrica, (vedúci
strediska Kriváň p. Úradník, tel.: 0918543566 alebo technickému pracovníkovi Ing. Gašper tel.:
0918543720),
po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a pozemok uviesť do náležitého stavu a zápisnične
preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s.,
Banská Bystrica,
v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené,
na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa zápisničného
prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC,
realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu vo
Zvolene, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
v prípade obmedzenia premávky na ceste počas realizácie požiadať Okresný úrad vo Zvolene, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty,
žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, ktoré odsúhlasí
OR PZ - ODI vo Zvolene,
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,
pri realizácií stavebných prác v plnej miere 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 (cestný zákon),
stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým
je Okresný úrad vo Zvolene, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje
právo podmienky k realizácii stavby v prípade verejného záujmu doplniť alebo zmeniť.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen,
Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen, č. ORPZ-ZV-OD11-65-074/2017zo dňa 17.05.2017:
V zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov, o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty
alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia
pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej komunikácie a na bezpečnosť cestnej
premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
Pokiaľ sa jedná o pripojenie účelovej komunikácie na cestu č. Hl/2455 v meste Detva v zmysle
projektovej dokumentácie je cestným správnym orgánom Okresný úrad Zvolen odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, ktorý je potrebné požiadať o príslušné povolenie.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o pripojenie účelovej komunikácie pre budúci priemyselný park je
vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky potrebné na ceste č. IM/2455 aj
zriadenie samostatného odbočovacieho pruhu vľavo - požadujeme jeho realizáciu v ďalšom stupni
resp. rozvoja územia.
Uvedená účelová komunikácia je v I. aj II. etape vedená ako slepá cesta a preto je potrebné na jej
konci zriadiť dočasné obratisko pre druh vozidiel, ktoré budú dané územie využívať.
Pri realizácii prác počas ktorých dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na dotknutých komunikáciách,
požadujem zvoliť taký technologický postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej
komunikácii len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú.

Číslo spisu: 1888/2017/OVŽ - 69/2018 MD

strana 6 z 20

V prípade, že situácia v cestnej premávke si to bude vyžadovať, je realizátor stavby povinný
zabezpečiť reguláciu cestnej premávky spôsobilými a náležíte poučenými osobami pre túto činnosť.
Pokiaľ dôjde počas realizácie prác k znečisteniu stavbou 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 voči prípadným pádom do otvorených výkopových rýh.
ODI Zvolen si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to
vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.
Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie SNP 35/48,
961 08 Zvolen, č. OU-ZV-OCDPK-2017/009418-2 zo dňa 30.06.2017:
Akékoľvek zmeny v realizácii líniovej stavby (jej časti) dotýkajúce sa cestného pozemku
cesty č. 2455 vopred prerokovať so správcom cesty (BBRSC, a. s. Banská Bystrica)
a Okresným úradom Zvolen.
V súvislosti s realizáciou stavebného objektu SO - 01 Komunikácia stavebník (prípadne zhotoviteľ)
samostatnými písomnými žiadosťami minimálne 30 dní vopred požiada Okresný úrad Zvolen o:
- Povolenie pripojenia obslužnej komunikácie pre Priemyselný park DETVA-TRSTENÁ na cestu č.
2455
- Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. 2455 počas realizácie
stavebných prác - dočasné dopravné značenie
- Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. 2455 po zrealizovaní
stavebných prác - trvalé dopravné značenie
Stavba nesmie ohrozovať cestu č. 2455 a bezpečnosť cestnej premávky, a to ako počas jej realizácie,
tak i počas jej užívania.
Pre príjazd (prístup) k stavbe počas jej realizácie využívať len existujúce vjazdy (prístupy) z cesty
č. 2455.
Počas realizácie stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k narušeniu (poškodeniu) cestného telesa
cesty č. 2455 vrátane jej odvodňovacieho systému (odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa
cesty v pozdĺžnom a priečnom smere).
Počas realizácie stavby neukladať na vozovku cesty č. 2455 vykopanú zeminu, stavebný a iný
materiál, nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá,...).
Stavebník musí vopred písomne oznámiť Okresnému úradu Zvolen začiatok realizácie stavebných
prác na stavbe.
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, č. OU-ZV-PLO2017/008733 zo dňa 21.06.2017:
podľa § 2 a § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v spojitosti s § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") nemá
námietky k predloženej projektovej dokumentácii na stavbu: „Detva - Trstená - Priemyselný park" za
podmienky, že investor pred realizáciou stavby bude postupovať v zmysle citovaného zákona.
SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0622/2017/Ve
zo dňa 14.12.2017:
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: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom onlíne formuláru zverejneného na
webovom sídel SPP-D (www.spp-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 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre
konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely
stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov,
požadujeme, aby stavebník:
rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
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bezpečnostných pásiem,
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim
plynárenským zariadeniam,
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina, č. 4300052367 zo
dňa 29.11.2016:
V predmetnej lokalite katastra mesta Detva, časť Trstená pre „Priemyselný park" v zmysle predloženej
situácie sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body a podzemné VN vedenia.
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012
Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného
vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu I.meter,
VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
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 vytýči 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 Zvolen.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu
SSE - D z príslušného strediska Údržby Zvolen, t.č.0905422059 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. 1 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.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina zo dňa 06.06.2017:
V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu
v štandarde SSE- D. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane
právoplatného povolenia stavby.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina, č. 4300052367 zo
dňa 25.10.2017:
Distribučná sústava disponuje nasledovnou kapacitou pre pripojenie požadovaného odberu:
do 2 MW z jestvujúcej VN sústavy - vedenie č. 346,
do 12 MW - novým jednoúčelovým VN vývodom z Tr Detva (prípadne dvojicou 1-úč. vývodov),
pre vyšší výkon (do 28 MW) výmena transformátorov v 7 r Detva za 2x 40 MVA,
pre výkon 50 MW je nutná výstavba novej jednoúčelovej Tr 110/22 kV
Spôsob pripojenia bude jednoúčelovými zariadeniami pre hore uvedené možnosti:
novou jednoúčelovou VN prípojkou do VN vedenia č. 346,
novým jednoúčelovým VN vývodom z Tr Detva (prípadne dvojicou 1-úč. vývodov),
novými jednoúčelovými VN vývodmi z Tr Detva,
nová jednoúčelová Tr 110/22 kV.
Nakoľko žiadosť je koncipovaná ako pre jedného odberateľa, stanovujeme spôsob pripojenia ako pre
jednoúčelový odber. V prípade zmeny si vyhradzujeme možnosť zmeniť spôsob pripojenia.
Pre začatie prípravy pripojenia zo strany SSE-D je nutné bezodkladne uzatvoriť Zmluvu o pripojení.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, č. 2274/621/2017 zo dňa 20.11.2017:
Navrhovaná sútoková šachta „ŠO" na kanalizačnom zberači TZR - železobetón DN 1000 mm bude
vybudovaná, ako atypický objekt z vodostavebného žeiezobetónu zo stropnou doskou hrúbky min.
200 mm a vstupným komínom DN 1000 mm vnútorných rozmerov 1800/2400 mm. Na riešenej
splaškovej kanalizácii budú vybudované revízne - priame a lomové kanalizačné šachty „Ši - Š15",
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ktoré budú vybudované ako celoprefabrikované betónové objekty zo šachtových betónových skruží
DN 1000 mm rovných a skruže prechodovej (kónus) s osadeným vstupným železobetónovým
poklopom DN 650 mm - BEGU D-40t. Výpočet splaškových vôd Qd = 72 000 l.deŕfl Qmaxd = 100 800
l.deŕfl Qroč = 23 328 m3 rok"1cyklocestu je potrebné realizovať tak, aby pri zemných prácach nedošlo
k podstatnému zníženiu, resp. zvýšeniu krytia vodovodného, resp. kanalizačného potrubia,
zo zmenou trasy a zmenou miesta napojenia na verejnú kanalizáciu súhlasíme,
uvedenú zmenu - vybudovanie novej šachty na kanalizačnom zberači TZR - železobetón DN 1000
mm je potrebné prejednať z vlastníkom verejnej kanalizácie - StVS, a.s. Banská Bystrica,
k predloženej akcii sme sa vyjadrovali listom č. 332/621/2017 zo dňa 16.3.2017, všetky body tohto
vyjadrenia zostávajú v platnosti,
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odstupujeme na vyjadrenie aj StVS, a.s., Banská
Bystrica - majiteľovi kanalizačného potrubia na vyjadrenie.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, č.
9502/2017-102.2-012 zo dňa 18.12.2017:
So zmenou trasy a zmenou napojenia na verejnú kanalizáciu súhlasíme.
Súhlasíme s vybudovaním novej šachty „SO" na kanalizačnom zberači TZR - železobetón DN 1000
mm vo vlastníctve našej spoločnosti StVS, a. s., Banská Bystrica.
Pri realizácii stavieb žiadame dodržať pásmo ochrany existujúcej verejnej kanalizácie v zmysle § 19
zákona č.442/2002 Z. z., zároveň žiadame zo strany investora (stavebníka ) rešpektovať ustanovenia
§ 27 ods.l až 5 a 7, zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Ochrana verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Žiadame stavebníka (investora) uzatvoriť Zmluvu o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov
prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií podľa § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, neodkladne pred vydaním
stavebného povolenia na SO - 03 Verejná splašková kanalizácia.
Budúcu prevádzku predmetných vodných stavieb bude riešiť investor formou príslušných zmlúv.
Žiadame v plnom rozsahu rešpektovať vyjadrenie StVPS, a. s., Banská Bystrica, závod 06 Zvo len/Žiar
nad Hronom č.332/621/2017 zo dňa 16.3.2017 a č.2274/621/2017 zo dňa 20.1 1.2017
V zmysle par. 46 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
Vo vzťahu k možnému budúcemu vlastníctvu a prevodu vlastníctva vodohospodárskej infraštruktúry
do majetku StVS, a. s., Banská Bystrica žiadame za účelom zabezpečenia jednotného technického a
konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a. s. Banská
Bystrica vodohospodársku infraštruktúru navrhnúť a realizovať v zmysle „Technických štandardov pre
siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií", zverejnených na vvwvv.stvs.sk - Investičné
projekty.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č. SVP OZ
BB 131/2017/64 CZ, 7150/2017-39230,39210 zo dňa 15.06.2017:
pri „SO 04 Areálová dažďová kanalizácia" je potrebné uviesť, akým spôsobom budú prečisťované
vody z povrchového odtoku priemyselného parku, ktoré budú odvádzané do vodného toku Nemecká,
potrubie v mieste vyústenia do vodného toku je potrebné opatriť spätnou klapkou,
upozorňujeme investora stavby na zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších
predpisov, kde podľa § 21 je potrebné požiadať o povolenie orgán štátnej vodnej správy na osobitné
užívanie vôd, v tomto prípade na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (SO 04
Areálová dažďová kanalizácia),
ďalej upozorňujeme investora, že stavebné objekty „SO 08 Úprava vodného toku Trstená a SO 09
Úprava vodného toku Nemecká" (ochranné hrádze) sú v zmysle § 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z.
o vodách v znení neskorších predpisov, vodnými stavbami, pričom podľa § 26 je na ich uskutočnenie
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy
v zmysle Vyhlášky č. 119/2016 Z.z., § 2, stavebník pred vydaním stavebného povolenia požiada
poverenú organizáciu o vypracovanie odborného posudku ku kategorizácii vodnej stavby ako
podkladu pre určenie kategórie vodnej stavby Ministerstvom životného prostredia SR a na základe
zaradenia VS do kategórie bude potrebné vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad na vodnej
stavbe
zo strany stavebníka vodnej stavby bude potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia vyplývajúce z §
52 vodného zákona
v súlade so zák. č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.261/2010 Z.z., bude
potrebné vypracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác (PPZP) zhotoviteľa stavby počas
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výstavby stavebných objektov súvisiacich s vodnými tokmi. Tento materiál bude zaslaný na vyjadrenie
správcovi vodných tokov a predložený na schválenie orgánu ochrany pred povodňami pred začatím
realizácie stavebných prác,
v súvislosti s križovaním elektrickej prípojky pod vodným tokom Trstená bude potrebné s SVP, š.p.
OZ Banská Bystrica uzatvoriť zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia
križujúceho dotyčný vodný tok,
prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych
prác, opráv a iných zásahov do koryta vodného toku v mieste križovania vykoná bez úhrady a v
požadovanom termíne jeho vytýčenie,
podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými
stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ"; v prípade ich porušenia či
odcudzenia prevádzkovateľ optickej trasy zabezpečí ich okamžitú obnovu,
v rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do korýt a priľahlých pobrežných
pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti
výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s
ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného
stavu,
stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku.
Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte vodného toku ani na
jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta
vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť,
k začiatku a k ukončeniu stavebných prác na objektoch súvisiacich s vodnými tokmi žiadame prizvať
zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia stredného Hrona Zvolen,
upozorňujeme, že v súvislosti s umiestnením stavby v blízkosti vodných tokov nebude SVP, š.p. OZ
Banská Bystrica zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z vodných tokov. Tieto škody vzniknuté
na navrhovanej stavbe bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jej investor, resp. majiteľ,
ďalej uvádzame, že SVP š.p., OZ Banská Bystrica neprevezme do svojej správy a majetku stavebné
objekty úpravy koryta vodného toku Trstená pri „SO 01.1.02 Priepust" a pri „SO 04 Areálová dažďová
kanalizácia" a stavebné objekty „SO 08 Úprava vodného toku Trstená, SO 09 Úprava vodného toku
Nemecká" po ich vybudovaní, nakoľko sa jedná o vyvolanú investíciu vlastníka priemyselného parku
z dôvodu ochrany priepustu a dažďovej kanalizácie pred škodlivými účinkami vôd a ochrany areálu
pred povodňami,
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 vodď alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri
stavebných prácach je nutné udržiavať v dobrom technickom stave, aby nedošlo k prípadnému
ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Na stavenisku je neprípustné
vykonávať opravy a údržbu mechanizmov a motorových vozidiel,
k odvádzaniu splaškových odpadových vôd na verejnú kanalizáciu a ČOV Detva je potrebné
dokladovať súhlasné vyjadrenie jej vlastníka, prípadne prevádzkovateľa najneskôr v stavebnom
vodoprávnom konaní. Najneskôr v kolaudačnom konaní je potrebné zhodnotiť, či je potrebné
vstupovať aj do podmienok povolenia na osobitné užívanie vôd pre ČOV Detva, s ohľadom na
navýšené množstvá privádzaných vôd do ČOV z priemyselného parku Detva - Trstená,
nakoľko máme vedomosť aj o existencii viacerých odľahčovacích komôr na stokovej sieti mesta Detva,
je potrebné najneskôr v súvislosti s kolaudáciou vodných stavieb v rámci Priemyselného parku
posúdiť, či množstvá odvádzaných vôd z PP neovplyvnia zmiešavacie pomery v odľahčovacích
komorách, prípadne či bude potrebné vstupovať do podmienok súvisiaceho povolenia na vypúšťanie,
prostredníctvom navrhovanej verejnej dažďovej kanalizácie je možné odvádzať výlučne len vody z
povrchového odtoku z priemyselného parku Detva - Trstená. Akýkoľvek iný druh vôd je do tejto
kanalizácie neprípustné zaústiť,
pre odvádzanie všetkých vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné zabezpečovať
vhodným spôsobom zachytávanie plávajúcich látok, v zmysle § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z o
vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon"),
prípadný vznik a likvidáciu priemyselných odpadových vôd v rámci výrobného procesu u investorov v
rámci priemyselného parku je potrebné riešiť individuálne, po dohovore s vlastníkom, prípadne
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV Detva. Priemyselné odpadové vody je neprípustné
odvádzať do dažďovej kanalizácie. Ich prípadné odvádzanie do verejnej splaškovej kanalizácie (za
akých podmienok, v akej kvalite...) je potrebné vždy vopred prerokovať s vlastníkom, prípadne
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prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV Detva,
odvodnenie spevnených plôch, manipulačných plôch (nakládka/vykládka tovarov) a parkovísk, ktoré
budú realizované v rámci PP jednotlivými investormi je potrebné vyhovujúcim spôsobom zabezpečiť
proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok. Každého investora je potrebné zaviazať povinnosťou
zabezpečovať vyhovujúce prečistenie vôd z povrchového odtoku z takýchto plôch. S ohľadom na
recipienty odvádzaných vôd z povrchového odtoku (drobné vodné toky) je z pohľadu ochrany kvality
vôd v spravovanom povodí akceptovateľná výstupná hodnota zostatkového znečistenia v ukazovateli
NEL max. 0,5 mg/l,
na spevnených plochách a komunikáciách, ktoré nebudú vyhovujúcim spôsobom odvodnené
prostredníctvom zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok je zakázané vykonávať činnosti,
ktorými by mohlo dôjsť k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných
vôd v danej lokalite.
V zmysle súčasne platnej legislatívy je potrebné v súvislosti s vydaním stavebného vodoprávneho
povolenia vydať aj povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Ponechávame na rozhodnutí
príslušného orgánu štátnej vodnej správy, či bude takéto povolenie vydané v súvislosti so stavebným
vodoprávnym povolením, alebo až pri kolaudácii priemyselného parku.
Máme za to, že v súčasnosti nie je takéto povolenie vhodné vydať, nakoľko nie sú k dispozícii údaje o
druhu a výmere odvodňovaných plôch a množstvách odvádzaných vôd z povrchového odtoku od
jednotlivých subjektov, ktoré budú v rámci PP Detva - Trstená vybudované.
Lesy Slovenskej republiky, 962 04 Kriváň, 334, č. 43733/18/2017 zo dňa 18.10.2017:
po zápise geometrického plánu č.31644341-210/2017 do katastra nehnuteľností bude na zabratú
výmeru novovytvorenej parcely KN C 3740/12 (diel 9 ) o výmere 105 m2 uzavretá nájomná zmluva.
Slovák Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6024/7 zo dňa 15.05.2017 a č. 6611713095
zo dňa 11.05.2017:
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 Slovák 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 Slovák 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 nieje možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
společnosti Slovák 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 Slovák 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 č. 351/2011 Z.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
Slovák 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
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vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45
5321630, 0902719521
Podmienky prekládky telekomunikačných zariadení:
Žiadame vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady investora,
ktorý požadujeme zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia.
V zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody
nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s..
Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných
dokladov: meracie protokoly nového káblového úseku, povolenie neplánovaného prerušenia
prevádzky, potvrdenú dohodu o prekládke káblov, definitívnu technickú dokumentáciu, toto vyjadrenie
Upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia,
alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom
telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup.(Definovanie
postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)
Pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom
káblovej ryhy prizvať zástupcu Slovák Telekom a.s.,
Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného
zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so
zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo
ochranou zariadení Slovák Telekom, a.s. iba zmluvný partner: ZYRY -Tern s.r.o., Lieskovská cesta
4121, 960 01 Zvolen, Ladislav Zlievsky, 0907 877907, zlievsky@zyry.sk.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., 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 č. 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
Slovák 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 společnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45
5321630,0902719521
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
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.
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 Slovák
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák
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
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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 číslo12129
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák 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.
DTnet Detva s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, č. 2017/30671 zo dňa 28.11.2017:
Dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 2. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. V káblovej ryhe
sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležíte zdôvodnenej potrebe pri ich
vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na
www.dtnet.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri
zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz
(OP). 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
Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 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, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia
riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu, zhutnenie zeminy pod káblami
pred jeho zakrytím (zasypaním),
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0908 888 921,
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia), v prípade požiadavky
napojenia lokality, resp. objektu, je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia na
dtnet@dtnet.sk,
V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne,
Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: 0908
888 921,
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom správcu siete.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka DTnetu
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o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich
podzemných
kábloch
a
projektovaných
trasách
prekládok
podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy
telekomunikačných zariadení vykoná DT NET Detva s.r.o. na základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej doručenia.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Objednávku zašlite na adresu: DT NET Detva s.r.o., M. R. Štefánika 65, Detva 962 12 alebo
odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.
Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených
alebo vymedzených v predmete žiadosti.
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 TKZ.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, DT NET Detva s.r.o. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Upozornenie: V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve DT NET Detva s.r.o., je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia(zariadenia), je
potrebné zaslať na adresu DT NET DETVA s.r.o., M.R. Štefánika 65, Detva ,962 12
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Námestie
SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, č. 07393/2017/ODDSMCI-3 19674/2017 zo dňa 13.06.2017:
Z hľadiska vlastníka ciest II. a III. triedy požaduje v celom rozsahu dodržať podmienky stanovené
správcom ciest, Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s., v písomnom vyjadrení pod číslom
BBRSC/02065/2017, BBRSC/02498/2017 zo dňa 2. 6. 2017,
BBSK ako vlastník dotknutej cesty Hl/2455 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené
podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica, č. ASMdpS-1-1774/2016 zo dňa 18.11.2016:
v prípade dopravných obmedzení na pozemnej komunikácii zasiahnutej záberom stavby postupovať
v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.,
spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami dopravy v
úsekoch záberu stavby,
začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámi na Národné
centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail:
dicvd@,mil.sk,
zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na posúdenie MO SR,
v riešenej lokalite sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy,
toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území.
Na jeho základe je možné vydať územné aj vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Projektant (investor) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované,
ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným
úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č. 8, 975 65 Banská Bystrica, č. KPUBB2017/14024-2/43858/MIŇ zo dňa 07.06.2017:
Vykonať na predmetnom území stavby archeologický výskum.
Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, č. BM-2018/288-0 zo dňa 10.01.2018:
Mesto Detva má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, Územný plán mesta Detva, ktorý bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 3/2006 dňa 14.09.2006 v znení jeho Zmien a
doplnkov č. 3 schválených mestským zastupiteľstvom Mesta Detva dňa 31.3.2013 uznesením č.
265/13, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 2/2013. Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie
plocha, na ktorej je navrhnutý priemyselný park je v súlade s touto dokumentáciou, avšak okolité
pozemky nie sú pre ďalší rozvoj určené. V prípade potreby rozšírenia priemyselného parkuje potrebné
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obstarať zmeny a doplnky územného plánu mesta.
Parcely, na ktorých je navrhnuté umiestenie komunikácie a chodníka sa nachádzajú mimo
zastavaného územia určeného k 1.1. 1990 a sú vedené ako poľnohospodárska pôda, pred vydaním
územného rozhodnutia je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o
súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.
Podmienky križovania vodných tokov ako aj umiestnenie výustných objektov je potrebné odsúhlasiť
so správcom toku.
K územnému konaniu je potrebné doložiť súhlasy vlastníkov pozemkov, ktoré budú dotknuté
umiestnením a realizáciou stavby.
K vydaniu územného rozhodnutia je potrebné požiadať správcov príslušných inžinierskych sietí o ich
vytýčenie a jestvujúce siete vrátane ochranných pásiem zakresliť do koordinačnej situácie
Po ukončení stavebných prác, najneskôr do kolaudácie, uviesť všetky výstavbou dotknuté verejné
plochy do pôvodného, resp. náležitého stavu.
K napojeniu na cestu III. triedy je potrebné doložiť súhlas vlastníka komunikácie ( VUC) a správcu
komunikácie - BBRSC.
Podmienky napojenia na cestu III. triedy určí príslušný cestný správny orgán
Zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu súkromného majetku cudzích osôb, zelene a verejných
zariadení, v opačnom prípade uviesť všetko do pôvodného, resp. náležitého stavu.
Pri prevoze materiálov a počas výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu miestnych komunikácií (cesty a
chodníky), v opačnom prípade je potrebné zabezpečiť ihneď ich vyčistenie.
Zeminu z odhumusovania použiť na záverečné terénne úpravy a stavebný odpad s prebytočnou
výkopovou zeminou, ktorá nebola použitá na hrubé terénne úpravy pozemku, zlikvidovať v súlade
Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdková 36, 817 15 Bratislava,
č. SPFZ/2018/007915:
Podľa doloženej situácie budú stavbou dotknuté nasledovné pozemky: parc.KN-E č.25891/2 a
26074/17 zapísané na LV č. 10057 vo vlastníctve SR v správe SPF v celosti, parc.KN-C č.3739/26,
3729/20 zapísané na LV č. 10927 v celosti, parc.KN-C č.3739/25, 3729/19 zapísané na LV č. 12282
v podiele 13/40 vo vlastníctve neznámych vlastníkov s ktorým SPF v zmysle § 16 odst. 1, písm. b), c)
zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá.
Na dotknuté pozemky bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.
Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický
plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
k realizácii stavby je potrebný súhlas súčasného užívateľa pozemkov SPF,
po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
III.

Vyjadrenia a námietky účastníkov konania:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen,
Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen, č. ORPZ-ZV-ODI1-65-074/2017zo dňa 17.05.2017:
„Nakoľko je vo výkresoch trvalého a dočasného dopravného značenia viacero nedostatkov tunajšie ODI
Zvolen v zmysle 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov {ďalej len cestný zákon) nesúhlasí s jeho určením a požaduje jeho úpravu v zmysle
predchádzajúcej konzultácie."
Vyjadrenie dňa 13.11.2017 elektronickou poštou, Pavel.Brtka@minv.sk:
„Na základe predloženého posúdenia dopravy odborne spôsobilou osobou nie je potrebné v prevej etape
realizovať samostatný ľavý odbočovací pruh. Vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky však požadujeme jeho realizáciu v ďalšom stupni resp. rozvoja územia"
- vyhovuje sa, bude riešené v druhej etape.
NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, č. 2017/35 zo dňa 29.11.2017:
Pri realizácii dôjde ku stretu s existujúcimi TKZ prevádzkovateľa NetSpace s.r.o. Detva 962 12.
Žiadame na základe zmluvy s mestom Detva o naprojektovanie a následné umožnenie uloženia chráničky
HDPE 0 40mm do zeme nakoľko je potrebné do objektu zaviesť optické pripojenie káblom ešte počas
realizácie stavby. Do chráničky následne budeme zafukovať optický kábel za účelom pripojenia objektu do
optickej siete NetSpace. Náklady spojené s materiálom na optický prípoj si spoločnosť NetSpace s.r.o.
uhradí sama. Preto Vás žiadame pri projektovaní prizvať nášho pracovníka, aby spoločne s vami zvolili
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vhodnú trasu uloženia chráničky a vytýčil naše existujúce TKZ. - požiadavka nebude v územnom
rozhodnutí akceptovaná.
Vyjadrenie dňa 20.12.2017 na ústnom pojednávaní, Martin Cibulka:
„Opakovane žiadame, aby v rámci dokumentácie bola zakreslená telekomunikačná chránička pre optický
kábel 1 x HDPE 40. Na základe informácie od oddelenia výstavby mesta Detva chráničku nieje možné do
projektu uviesť, nakoľko by bol ohrozený časový harmonogram územného konania, ktorý nechceme
ohroziť."
- zamieta sa, chránička nie súčasťou projektovej dokumentácie „Priemyselný park - Detva Trstená,
Inžinierske siete" a nie je predmetom územného konania
Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Vyjadrenie dňa 20.12.2017 na ústnom pojednávaní:
„Pripoloženie chráničiek je riešené samostatnou zmluvou s mestom. Predmetom územného konania sú
nasledovné stavebné objekty, preto optická chránička HDPE 40 nebude doplnená do projektovej
dokumentácie".
- berie sa na vedomie
Umiestnenie stavby je v súlade splatným Územným plánom mesta Detva ktorý bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 3/2006 dňa 14.09.2006 v znení jeho Zmien a doplnkov č. 3
schválených mestským zastupiteľstvom Mesta Detva dňa 31.3.2013 uznesením č. 265/13, záväzná časť
bola vyhlásená VZN č. 2/2013.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a
ostatných účastníkov územného konania. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie stavby, umiestnenej týmto rozhodnutím.
Odôvodnenie:
Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, IČO: 00319805 podalo dňa 31.10.2017 na
stavebnom úrade v Hriňovej žiadosť o povolenie líniovej stavby: „Priemyselný park - Detva Trstená,
Inžinierske siete" v katastrálnom území Detva na pozemkoch parcelné číslo:
Komunikácia: E-KN 25740, C-KN 3626/19, C-KN 865/32, C-KN 3740/10, C- KN 3740/11, C- KN 3739/27,
C- KN 3740/12, C- KN 3739/26, C- KN 3729/20, C- KN 3729/21, C- KN 3739/25, C- KN 3729/19, C- KN
3739/29, C- KN 3739/31
Verejná kanalizácia splašková: E- KN 11190, C- KN 3739/3, C- KN 3739/2.
Elektrické siete:C- KN 3739/2, C- KN 3739/31, C- KN 3739/30, C- KN 3737/1, C- KN 3738/6, C- KN 2194/7,
E- KN 26074/17, E- KN 25891/2, C- KN 7638/1, C- KN 7638/18.
Zariadenie staveniska pre POV: C-KN 7638/1.
Stavebník k návrhu doložil nasledovné podklady:
projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach,
rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 961 08 Zvolen
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie SNP 35/48, 961
08 Zvolen
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Námestie
SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8. 974 01 Banská Bystrica
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
BYTES s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, J. G. Tajovského 1462/9, 962
12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, J. G. Tajovského 1462/9, 962
12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, J. G. Tajovského 1462/9, 962
12 Detva
Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272 , 962 12 Detva
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen, Bystrický
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rad 25, 960 69 Zvolen
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960
01 Zvolen
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen
Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb,
Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica,
Orange Slovensko, a. s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

Stavebník postupne do spisu doložil nasledovné podklady:
L V č . 1, 10022, 5790, 6636, 491, 10927, 10057 a 12282,
Kópia katastrálnej mapy,
súhlasné stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Detva Partizánska 64/69, 962 12 Detva s
umiestnením komunikácie a verejnej splaškovej kanalizácie,
zmluva o budúcej zmluve s Jánom Lakotom, Novosady 921/10, 962 12 Detva o zriadení vecného
bremena k pozemku pare. č. E-KN 11190, na ktorom bude umiestnená splašková kanalizácia,
rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
Lesy Slovenskej republiky, š.p., 962 04 Kriváň 334,
Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva,
Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdková 36, 817 15 Bratislava.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil Oznámením
č. 1888/2017/OVŽ - 6211/2017 MD zo dňa 01.12.2017 začatie územného konania dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne
nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.12.2017.
V oznámení boli účastníci konania upovedomení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň upozornil na to, že dotknuté orgány
oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci
územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý
bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Ing.
Jana Vašková, oznámila dňa 19.12.2017 neúčasť na územnom konaní a elektronickou poštou zaslala
vyjadrenie, ktoré žiadajú rešpektovať a uviesť v rozhodnutí.
- vyhovuje sa.
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94,974 01 Banská Bystrica, Ing. Jozef
Gašper
Vyjadrenie dňa 21.12.2017 elektronickou poštou, iozef.gasper@bbrsc.sk, www.bbrsc.sk
„V prílohe Vám zasielam naše vyjadrenie k „Priemyselný park Detva - Trstená". Vyjadrenie žiadame
zapracovať do územného rozhodnutia."
- vyhovuje sa.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen,
Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen, č. ORPZ-ZV-ODI1-65-074/2017zo dňa 17.05.2017:
„Nakoľko je vo výkresoch trvalého a dočasného dopravného značenia viacero nedostatkov tunajšie ODI
Zvolen v zmysle 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov {ďalej len cestný zákon) nesúhlasí s jeho určením a požaduje jeho úpravu v zmysle
predchádzajúcej konzultácie."
Vyjadrenie dňa 13.11.2017 elektronickou poštou, Pavel.Brtka@minv.sk:
„Na základe predloženého posúdenia dopravy odborne spôsobilou osbou nie je potrebné v prevej etape
realizovať samostatný ľavý odbočovací pruh. Vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej
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premávky však požadujeme jeho realizáciu v ďalšom stupni resp. rozvoja územia"
- vyhovuje sa, bude riešené v druhej etape.
Mesto Detva na ústnom pojednávaní doložilo rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a
správcov inžinierskych sietí:
NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva,
SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, č. 2017/35 zo dňa 29.11.2017:
Pri realizácii dôjde ku stretu s existujúcimi TKZ prevádzkovateľa NetSpace s.r.o. Detva 962 12.
Žiadame na základe zmluvy s mestom Detva o naprojektovanie a následné umožnenie uloženia chráničky
HDPE 0 40mm do zeme nakoľko je potrebné do objektu zaviesť optické pripojenie káblom ešte počas
realizácie stavby. Do chráničky následne budeme zafukovať optický kábel za účelom pripojenia objektu do
optickej siete NetSpace. Náklady spojené s materiálom na optický prípoj si spoločnosť NetSpace s.r.o.
uhradí sama. Preto Vás žiadame pri projektovaní prizvať nášho pracovníka, aby spoločne s vami zvolili
vhodnú trasu uloženia chráničky a vytýčil naše existujúce TKZ. - požiadavka nebude v územnom
rozhodnutí akceptovaná.
Vyjadrenie dňa 20.12.2017 na ústnom pojednávaní, Martin Cibulka:
„Opakovane žiadame, aby v rámci dokumentácie bola zakreslená telekomunikačná chránička pre optický
kábel 1 x HDPE 40. Na základe informácie od oddelenia výstavby mesta Detva chráničku nieje možné do
projektu uviesť, nakoľko by bol ohrozený časový harmonogram územného konania, ktorý nechceme
ohroziť."
- zamieta sa, chránička nie súčasťou projektovej dokumentácie „Priemyselný park - Detva Trstená,
Inžinierske siete" a nie je predmetom územného konania
Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Vyjadrenie dňa 20.12.2017 na ústnom pojednávaní:
„Pripoloženie chráničiek je riešené samostatnou zmluvou s mestom. Predmetom územného konania sú
nasledovné stavebné objekty, preto optická chránička HDPE 40 nebude doplnená do projektovej
dokumentácie".
- berie sa na vedomie.
Na ústnom pojednávaní bolo dohodnuté, že trasa inžinierskych sietí bude skrátená po šachtu č. 7
a do km 0,395,370 nasledovne:
SO-01.1.01 Obslužná komunikácia, I. etapa - vybudovanie od 0,000 000 km vrátane napojenia na štátnu
cestu IM/2455 (oproti Ul. Lúčna štvrť) po 0,392 400 km na pozemku pare. č. KN-C 3739/31, podľa
projektovej dokumentácie.
SO-01.1.04 Dažďová kanalizácia - vybudovanie dažďovej kanalizácie pre obslužnú komunikáciu od 0,000
000 km po 0,392 400 km na pozemku pare. č. KN-C 3739/31, podľa projektovej dokumentácie s
ukončením šachtou v chodníku
S0-01.1.05 Verejné osvetlenie - vybudovanie od 0,000 000 km po 0,392 400 km na pozemku pare. č. KNC 3739/31 KN- C, podľa projektovej dokumentácie
SO 03 Verejná splašková kanalizácia - vybudovanie stoky „Ao" od šachty JŠ1 po šachtu Š7 na pozemku
pare. č. KN-C 3793/31, podľa projektovej dokumentácie
SO 06 Prípojka elektrickej energie - vybudovanie VN káblovej prípojky po spínaciu skrinku na pozemku
pare. č. KN-C 7638/1, podľa projektovej dokumentácie, ukončenie káblov vo VN rozvádzači v spínacej
stanici.
Stavebný úrad posúdil námietky podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona. Po prerokovaní návrhu
vyplynula pre stavebníka povinnosť doloženia:
- stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,
- doplnenie technickej správy vo veci skrátenia trasy inžinierskych sietí.
Dňa 29.12.2017 bol do spisu doplnený dodatok k Súhrnnej technickej správe pre Priemyselný park
Detva opečiatkovaný projektantkou Ing. Barnardínou Vojtekovou.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Vyjadrenie dňa 04.01.2018 elektronickou poštou. Jan.Kulfas@minv.sk:
Na Krajské riaditeľstvo v Banskej Bystrici bolo dňa 8.12.2017 doručené odstúpenie oznámenia o začatí
územného konania o umiestnení stavby a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním zo dňa 1.12.2017. Krajské riaditeľstvo v Banskej Bystrici, ako dotknutý orgán, sa miestneho
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zisťovania nezúčastnilo, nakoľko sa do ním sledovaných záujmov výrazne nezasahuje (prekládka verejnej
vodovodnej siete resp. vody potrebnej na hasenie požiarov a pod.).
Tak ako je uvedené v oznámení: „Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí."
Na základe vyššie uvedeného Krajské riaditeľstvo v Banskej Bystrici s predmetnou stavbou súhlasí.
Tento email nie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu v zmysle § 140b Zákona NR SR č. 50/1976
Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
- berie sa na vedomie.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo
zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške MŽP
SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Detva - Zmeny a doplnky č. 3, schváleným
uznesením č. MsZ 265/13 zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve, konaného dňa 21.03.2013.
K projektovej dokumentácii a k uskutočneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány:
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve č. OU-DT-OSZP-2017/000658/PUR zo dňa 24.05.2017,
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OU-DTOSZP-2OI7/OOO64I/TOT zo dňa 31.05.2017,
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny č. OUDT-OSZP-2017/000643/JAG zo dňa 29.05.2017 a OU-DT-OSZP-2017/001333/JAG zo dňa
18.12.2017,
Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva, č. OU-DTOKR-2017/000722-2 zo dňa 01.06.2017,
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, č.
BBRSC/02065/2017, BBRSC/02498/2017zo dňa 02.06.2017,
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen, Bystrický
rad 25, 960 69 Zvolen, č. ORPZ-ZV-ODI1-65-074/2017zo dňa 17.05.2017,
Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie SNP 35/48, 96108
Zvolen, č. OU-ZV-OCDPK-2017/009418-2 zo dňa 30.06.2017,
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, č. OU-ZV-PLO2017/008733 zo dňa 21.06.2017,
Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, č. BM-2018/288-0 zo dňa 10.01.2018,
Lesy Slovenskej republiky, 962 04 Kriváň, 334, č. 43733/18/2017 zo dňa 18.10.2017,
SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0622/2017/Ve
zo dňa 14.12.2017,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina, č. 4300052367 zo
dňa 29.11.2016,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina zo dňa 06.06.2017,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina, č. 4300052367 zo
dňa 25.10.2017,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, č. 2274/621/2017 zo dňa 20.11.2017,
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
č. 9502/2017-102.2-012 zo dňa 18.12 2017,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č. SVP OZ
BB 131/2017/64 CZ, 7150/2017-39230,39210 zo dňa 15.06.2017,
Slovák Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6024/7 zo dňa 15.05.2017 a č. 6611713095
zo dňa 11.05.2017,
NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, č. 2017/35 zo dňa 29.11.2017,
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01
Zvolen, č. ORHZ-ZVI-579-001/2017 zo dňa 17.05.2017,
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DTnet Detva s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, č. 2017/30671 zo dňa 28.11.2017,
Orange Slovensko, a. s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, č. BB-2335/2016 zo dňa
11.11.2016,
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Námestie SNP
č. 23, 974 01 Banská Bystrica č. 07393/2017/ODDSMCI-3 19674/2017 zo dňa 13.06.2017,
Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272 , 962 12 Detva, č. 577/2017 zo dňa 22.05.2017,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen, č. 2017/1010341/B zo dňa 11.05.2017,
BYTES s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva zo dňa 01.06.2017,
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul.
9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica zo dňa 11.11.2016,
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica, č. ASMdpS-1-1774/2016 zo dňa 18.11.2016,
Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina, č. ET/MM16/1232 zo dňa
16.11.2016,
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č. 8, 975 65 Banská Bystrica, č. KPUBB2017/14024-2/43858/MIŇ zo dňa 07.06.2017,
Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdková 36, 817 15 Bratislava,
č. SPFZ/2018/007915.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, v súlade s § 3
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Na základe zistených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Hriňová.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutia preskúmateľné súdom podľa
zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Mgr. stanisiav MorniK
primátor mesta
Rozhodnutie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 a § 69 ods. 1
stavebného zákona - líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26
ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené spolu so situáciou umiestnenia stavby po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Detva, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto
rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v
mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Vyvesené dňa

odtlačok pečiatky, podpis

Zvesené dňa
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Príloha pre navrhovateľa
Overená projektová dokumentácia

Rozhodnutie sa doručí
1.
2.

Navrhovateľ: Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, J. G. Tajovského 1462/9,
962 12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, J. G. Tajovského 1462/9,
962 12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, J. G. Tajovského
1462/9962 12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, J. G. Tajovského 1462/9,
962 12 Detva
Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01
Zvolen
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen, Bystrický
rad 25, 960 69 Zvolen
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 961 08 Zvolen
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku a cestnej infraštruktúry, Námestie SNP
23, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Ľudovíta Štúra 2208/15, 960 01 Zvolen
Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a. s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica (len vzduchom)
Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
DT net s.r.o., M.R Štefánika 65, 962 12 Detva (len v strede Hriňovej)
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8. 974 01 Banská Bystrica
NetSpace s.r.o..Obrancov mieru 3173, 962 12 Detva
BYTES s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul.
9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica

Po nadobudnutí právoplatnosti
1.

Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Legenda jestv. sieti
vodovod
kanalizácia
plynovod
dialkový kábel
telefón
elektrina VN(nadzemné vedenie)
elektrina NN(podzemné vedenie)
elektrina NN(nadzemné vedenie)
Slovák telecom
teplovod

Legenda nových sieti:
Kanalizácia dážd'ová
plynovod
el.rozvody

VED.ING.PROJEKTU
ING. VOJTEKOVÁ B.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. VOJTEKOVÁ B.

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV
SO-01

KOMUNIKÁCIA

SO -02

VEREJNÝ VODOVOD-zrealizované

SO -03

VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

SO -04

VEREJNÁ DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO-05

PLYNOVOD

SO-06

PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

SO-07

MUROVANÁ TRAFOSTANICA 600 KVa

SO-08

ÚPRAVA POTOKA TRSTENÁ

SO-09

ÚPRAVA POTOKA NEMECKÁ

VYPRACOVAL
ING. VOJTEKOVÁ B.
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