odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Č.j. OU-PU-OSZP-2018/000725-17/ZB1 A-20
Vybavuje : Ing. Kmošenová

Púchov, dňa 03. 08. 2018

ROZHODUTIE
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením §
5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 a 71
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný
zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon),
na základe žiadosti stavebníka, predloženého projektu stavby a výsledku ústneho pojednávania
vydáva
stavebníkovi: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

so sídlom ová 133, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 672 076
na vodnú stavbu:

„Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa,
odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie,
Aktivita 1.1 – Kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko“
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s §
66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie:
SO 01.1.1 Kanalizačný zberač
- rieši rozšírením verejnej kanalizácie odvádzanie odpadových vôd od jednotlivých
producentov nachádzajúcich sa pozdĺž trasy kanalizačného zberača do verejnej kanalizácie, so
zabezpečením čistenia odpadových vôd na komunálnej ČOV Streženice
- napojenie na jestvujúci kanalizačný zberač A2 Dohňany v miestnej komunikácii IBV Biela
Voda stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“
 Gravitačný zberač v celkovej dĺžke 2 817,2 m, materiál PVC-U s plnou kompaktnou
stenou (SN12) dĺžke DN 300, v miestach realizovania bezvýkopovej technológie potrubie
KT DN 300,
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 od šachty Š8 kanalizácia uložená v súbehu 0,5 m od trasy kanalizácie v delenej chráničke
DN 110 s presahom 1 m na každú stranu,
 v úseku od šachty Š11-Š12 križovanie vodného toku Hoštínsky potok v mieste balvanitého
sklzu, potrubie v dĺžke 24,2 m uložené v betónovom bloku s krytím min. 0,8 m,
Jestvujúce opevnenie koryta odstránené v dĺžke 30,00 m a vybudovaný nový balvanitý
sklz. Koryto toku nad sklzom opevnené kamennou rovnaninou 80-200 kg hrúbky 0,7 m na
dĺžku 6,5 m, rovnanina bude uložená na dne a na brehoch koryta do výšky 1,5 m.
Sklzová plocha v sklone 1:6 na dĺžku 11,6 m, dno a brehy budú do výšky 0,5 m opevnené
ťažkým kamenným záhozom 150-300 kg hrúbky 0,9m, brehy nad záhozom opevnené
kamennou rovnaninou 80-200 kg na výšku 1,0 m. Sklzová plocha je stabilizovaná do
pätky z lomového kameňa dĺžky 4,0 m a hrúbky 1,6 m a tvorí tlmiacu časť spolu
s nadväzujúcim opevnením z ťažkého kamenného záhozu 150-300 kg, brehy opevnené
zhodne s opevnením brehov sklzovej plochy.
Pod tlmiacou časťou je na dĺžke 3,0 m navrhnuté opevnenie z kamennej rovnaniny
s napojením sa na jestvujúce opevnenie.
 v úseku medzi šachtami Š14-Š15-Š16 trasa kanalizácie vedená v násypovom telese cesty
I/49 (vo vzdialenosti 2,0 m od hornej hrany svahu násypu cesty) bezvýkopovou
technológiou v celkovej dĺžke 144,5 m
 v úseku od šachty Š16 až Š36 trasa kanalizácie križuje zjazd do koryta vodného toku Biela
Voda, pričom potrubie bude uložené v betónovom bloku
 v úseku od Š36-Š37 bezvýkopové križovanie cesty I/49 v dĺžke 28 m
 v úseku Š38-Š39 bezvýkopové križovanie cesty III/1939 a vodného toku Petríkovec,
potrubie uložené do SKL chráničky DN 600 v dĺžke 28,2 m
 v úseku Š43-Š44 bezvýkopové križovanie cesty I/49 v dĺžke 24,3 m
 v úseku Š44-Š48 trasa kanalizácie vedená v časti plánovanej trasy rýchlostnej cesty R6
Púchov-štátne hranice SR/ČR, potrubie uložené v chráničke plast DN 500 v dĺžke 30,0 m
 v úseku Š48-Š52 (lokalita STK Mestečko), 2 x šikmé bezvýkopové križovanie cesty I/49
v celkovej dĺžke 140,5 m, zo šachty Š49 (spádisková) vyvedené odbočenie k plánovanej
IBV
 v úseku Š53-Š54 bezvýkopové uloženie kanalizačného potrubia (kríženie chodníka)
potrubie v dĺžke 9,1 m
 v úseku Š55-Š56 križovanie priekopy
 v úseku Š58-Š59 bezvýkopové križovanie cesty I/49, potrubie v dĺžke 10,3 m
 vedenie trasy kanalizácie v úseku šácht Š60-Š61 trasa kanalizácia vedená v osi jazdného
pruhu cesty I/49
 ukončenie zberača v Š63, do ktorej bude výhľadovo napojený ďalší zberač, ktorý je
súčasťou aktivity 1.2 (Kanalizačný zberač Mestečko).
- Revízne kanalizačné šachty Š1 – Š63, DN 1000 na potrubí do DN 600 vrátane
SO 01.1.2 Zaústenie kanalizačných prípojok
- Zaústenie kanalizačných prípojok z PVC-U potrubia, každé zaústenie ukončené plastovou
revíznou šachtou ID 425
SO 01.1.3 Oprava miestnych komunikácii po výkopoch
SO 01.1.4 Oprava štátnych komunikácií po výkopoch
SO 01.1.5 Prekládka oznamovacieho kábla
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Stavba má charakter líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona a bude
vedená pozemkami:
- katastrálne územia Dohňany, parcela KN-C č. 1177/13, 1238/6, 1239/5, 1239/6, 1239/7,
1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/7, 1354/4, 1354/5, 1354/6, 1397/2, 1397/3, 343/2, 343/22, 343/23,
KN-E č. 746/12, 746/18, 746/19, 746/20, 746/3, 746/4, 746/6, 746/7,
- katastrálne územia Mestečko parcela KN-C č. 462, 464/1, 549/30, 107/10, 480/32, KN-E č.
538, 539, 550, 570/1, 570/2.
- Trasa verejnej kanalizácie je vedená v zelených pásoch, miestnej komunikácii, chodníkoch
a ceste I/49, III/1939.
Katastrálne územie Dohňany:
Pozemok KN-C č. 1177/13 (druh pozemku: vodná plocha), 1240/4 (druh pozemku: ostatná
plocha) – vo vlastníctve SVP š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. Na pozemky
vo vlastníctve SR - SVP š.p., požadujeme najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť
zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany.
Pozemok KN-C č. 1238/6 (druh pozemku: ostatná plocha), 1239/5 (druh pozemku: ostatná
plocha), 1239/6 (druh pozemku: ostatná plocha), 1239/7 (druh pozemku: ostatná plocha), 1240/3
(druh pozemku: ostatná plocha), 1354/4 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 1354/5
(druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 1354/6 (druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie), 1397/2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 1397/3 (druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie) – vo vlastníctve Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19
Bratislava. Vlastník pozemku súhlasí s uložením potrubia za podmienky, že investor predmetnej
stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby uzavretie zmluvy o vecnom
bremene medzi vlastníkom pozemkov a investorom stavby.
Pozemok KN-C č. 1240/2 (druh pozemku - ostatná plocha), 343/2 (druh pozemku - trvalý trávny
porast), 343/22 (druh pozemku - trvalý trávny porast), 343/23 (druh pozemku - zastavaná plocha
a nádvorie) – vo vlastníctve Obce Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany.
Stavebník predložil Zmluvu č.46/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom.
Pozemok KN-C č. 1240/7 (druh pozemku: ostatná plocha), KN-E č. 746/12 (druh pozemku:
vodná plocha) – vo vlastníctve Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dohňany, Dohňany 68,
020 51 Dohňany, ktoré vydalo listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 18. mája 2018
súhlas s umiestnením kanalizačného zberača na svojich pozemkoch, list zo dňa 14. mája 2018.
Pozemok KN-E č. 746/18 (druh pozemku: ostatná plocha), 746/19 (druh pozemku: ostatná
plocha), 746/20 (druh pozemku: ostatná plocha), 746/3 (druh pozemku: ostatná plocha), 746/4
(druh pozemku: ostatná plocha), 746/6 (druh pozemku: ostatná plocha), 746/7 (druh pozemku:
ostatná plocha) – vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 810 01
Bratislava 11. V zmysle listu č.j. SPFS/2018/03382 zo dňa 01.02.2018 stavebník na dotknuté
pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude
zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.
Katastrálne územie Mestečko:
Pozemok KN-C č. 462 (druh pozemku: ostatná plocha) – vo vlastníctve Slovenskej správy ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Vlastník pozemku súhlasí s uložením potrubia za podmienky,
že investor predmetnej stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby uzavretie
zmluvy o vecnom bremene medzi vlastníkom pozemkov a investorom stavby.
Pozemok KN-C č. 464/1 (druh pozemku ostatná plocha), 107/10 (druh pozemku trvalý trávny
porast), KN-E č. 538 (druh pozemku trvalý trávny porast), 539 (druh pozemku trvalý trávny
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porast), 570/1 (druh pozemku vodná plocha), 570/2 (druh pozemku vodná plocha) – vo
vlastníctve Obce Mestečko, 020 52 Mestečko.
Stavebník predložil Zmluvu č.2/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom.
Pozemok KN-C č. 549/30 – vo vlastníctve SVP š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica (Druh pozemku: vodná plocha). Na pozemky vo vlastníctve SR - SVP š.p.,
požadujeme najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení
vecného bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany.
Pozemok KN-C č. 480/32 (Druh pozemku: orná pôda) – vo vlastníctve Viery Leškovej bytom
Mestečko 92, 020 52 Mestečko a Anny Trnkovej bytom Komenského 1627/10, 020 01 Púchov.
Stavebník predložil Zmluvu č. 51/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom. Stavebník predložil Zmluvu č. 52/2017 o uzavretí
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom.
Pozemok KN-E č. 550 – vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 810 01
Bratislava 11 (Druh pozemku: ostatná plocha). V zmysle listu č.j. SPFS/2018/03382 zo dňa
01.02.2018 stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to
odplatne v prospech SPF.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :
1. Stavebníkom stavby bude Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom ová 133, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076.
2. Stavba bude uskutočnená od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do 31.
decembra 2020.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná
projekciou AQUA PROCON s.r.o. so sídlom Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Česká republika,
Ing. Čestmír Krkoška, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4950*UZ*12.
4. Jedno pare overenej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhé a tretie pare dokumentácie
bude zaslané obci Dohňany a Mestečko a štvrté bude uložené vo vodohospodárskej evidencii.
5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavba
nebude začatá.
6. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti
rozhodnutia, a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia trvania stavby.
Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia príslušného špeciálneho
stavebného úradu.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. V termíne do 15 dní po určení zhotoviteľa je
stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa.
8. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania
stavby vykonáva stavbyvedúci.
Podľa § 46 d, ods. 2. stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný
denník, ktorý musí byť prístupný oprávneným osobám.
9. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní
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zodpovedá oprávnená osoba v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej
polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby.
10.Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom
projekte, aby nedošlo pri prácach ku ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť
vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste jednotlivých objektov správcami
inžinierskych sietí. Podmienky dané zástupcami dotknutých sietí žiadame dodržať.
11.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12.Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 47-53 stavebného zákona
upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská
dotknutých orgánov:
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, ám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská
Bystrica, list č.j. SPFS/2018/03382 zo dňa 1. februára 2018:
že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch SPF podľa priloženej PD za podmienok :
- stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného
konania a územného rozhodnutia,
- stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi
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 prípadného užívateľa pozemku 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 previesť
na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými
pozemkami.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája 34,
010 01 Žilina, list 36/2018-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 5. februára 2018:
ŽSR OR Žilina nemá pripomienky k zriadeniu zásobovania vodou a odkanalizovania v OPD,
nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú žiadne podzemné zariadenia v našej správe.
Stavebné povolenie na objekt je možné vydať na základe súhrného stanoviska za ŽSR od
odboru 420 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe OPD.
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertíz so sídlom
Klemensova 8, 813 061 Bratislava 1, list č.j. 22243/2018/O420-2zo dňa 12. februára 2018:
Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných
konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových
zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok:
1. Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 36/2018-SŽTS/107 zo dňa
05.02.2018.
2. Počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe
ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom
železničnej prevádzky.
3. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu
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žel. trate.
4. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR,
spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
5. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor: dráhový
stavebný úrad, ámestie slobody 6, 810 05 Bratislava, list č.j. 09706/2018/SŽDD/09685
zo dňa 7. februára 2018:
Stavba bude zasahovať do OPD železničnej trate Púchov - Strelenka - Horní Lideč ČD v žkm
8,288 - 8,504 v min. vzdialenosti cca 55,00 m od osi krajnej koľaje a dáva súhlas na
vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy.
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje
tieto podmienky:
1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto
stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho
povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD
prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom
dráhy (ŽSR GR Bratislava, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava), resp.
vlastníkom vlečky, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a
zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak,
aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na
stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní
podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania
správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde
k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPI).
Okresný úrad Púchov, pozemkový a lesný odbor, Centrum I/I, 017 01 Považská
Bystrica, list č.j. OÚ-PB-PLO-2018/002078-002 zo dňa 12. februára 2018:
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor súhlasí z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy súhlasí s projektovou dokumentáciou.
V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, správny orgán
žiada postupovať v zmysle § 17 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využití poľnohospodárskej
pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutých parciel.
V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako
jeden rok vrátane uvedenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu je žiadateľ povinný
postupovať v zmysle §18 zák. č. 220/2004 Z. z..
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Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, ová 2, 971 01 Prievidza, list č.j.
KPUTN-2018/3211-4/26695 zo dňa 6. apríla 2018:
- archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania
odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu
archeologických nálezov a ich odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie;
- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického
výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického
výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba"), pričom
zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná
detektorom kovov;
- pred začiatkom archeologického výskumu bude potrebné zvolať vstupnú komisiu za účasti
KPÚ Trenčín;
- archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované
metódami archeologického výskumu;
- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná
držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do
prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu
nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9
pamiatkového zákona;
- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu
musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať
podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je investor povinný:
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického
výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v
dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3
pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne
upovedomí KPÚ,
c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického
výskumu,
d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu
stavby,
e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v
priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému
pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej
výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,
f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR
č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a
archeologickému ústavu,
g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona
určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom
prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie
určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,
h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie
archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín,
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Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk,
www.culture.gov.sk.
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym
orgánom.
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01
Púchov, Štátna vodná správa, list č.j. OU-PU-OSZP-208/000583-2 ZB3 zo dňa 20. apríla
2018:
1. Pri stavebných prácach ako i počas užívania stavby dodržiavať ochranné opatrenia, aby
nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy. Stroje
a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave. Opravy
a údržbu stavebných strojov robiť na miestach určených k tomu účelu.
2. Stavebník je povinný realizátora stavebných prác upovedomiť o skutočnosti, že stavba sa
nachádza v ochrannom pásme III. stupňa záložného vodárenského zdroja pre mesto Púchov
a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Hydrogeologický vrt HDV 2 obecného
vodovodu Dohňany.
3. V prípade, že v rámci výstavby dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ten, kto túto
situáciu spôsobil je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov
ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)
alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci,
alebo správcovi vodného toku. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné
opatrenia a opatrenia na odstránenie následkov (k dispozícii musí byť nasiakavý materiál na
zachytenie únikov – napr. vapex, piliny a PE obaly na dočasné uloženie znečisteného
materiálu a zeminy).
4. Ukladať predmety a odpady do vodných tokov, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť
splavené do vodného toku, je zakázané.
5. V prípade poškodenia brehov alebo dna vodných tokov je potrebné ich bezodkladne
uviesť do pôvodného stavu. Pri stavebných prácach v korytách vodných tokov vhodnými
opatreniami v čo najväčšej miere eliminovať vodnú eróziu.
6. Pri stavebných prácach všetkého druhu dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku
znečisťujúcich látok do pôdy, do podzemných vôd a do povrchových vôd.
7. Použitý zásypový materiál nesmie byť kontaminovaný znečisťujúcimi látkami.
8. Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom
stave. Opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach k tomu účelu určenému.
9. Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy,
neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak
ohroziť je kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č.
364/2004 Z. z. o vodách.
10. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia § 32 vodného zákona na ochranu
vodárenských zdrojov.
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa
odpadového hospodárstva, list č.j. OU-PU-OSZP-208/000344-2/ZG4 zo dňa 13. februára
2018:
Spôsob nakladania s odpadmi : s odpadom vzniknutým počas výstavby sa bude nakladať
podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch. Odpady vznikajúce počas výstavby budú
zneškodňované skládkovaním na vhodných povolených zariadeniach alebo podľa možnosti
zhodnocované (recyklácia, druhotné využívanie). Predpokladá sa, že výkopová zemina bude
použitá na zásyp.
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Plochy pre skládky materiálu a medzidepónie si zaistí zhotoviteľ stavby v rámci svojej
prípravy stavby. Predpokladá sa, že pre zariadenie staveniska bude využitá parcela č. KNC
506/1 v k.ú. Mestečko (plocha do 100 m2). Pre skládku stavebného materiálu, prípadne pre
medzidepóniu zeminy sa predpokladá využitie pozemkov KNC 549/46 a 549/25 k.ú.
Mestečko (plocha cca 1000 m2). Zhotoviteľ pred začatím stavby prerokuje s vlastníkmi
pozemkov ich využitie pre vyššie uvedené účely, prípadne si zaistí adekvátnu náhradu
v oblasti staveniska.
1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením.
3. Zeminu je možné použiť na úpravu terénu po ukončení stavby.
4. Odpady je potrebné evidovať na evidenčnom liste odpadov.
5. Odpady je potrebné zahrnúť do celoročného „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní
s ním“ a zaslať v stanovenom termíne (do 28. Februára) za predchádzajúci.
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie
a k poškodzovaniu hmotného majetku.
7. Plochy na ktorých bude dočasne zhromažďovaná výkopová zemina odstrániť najneskôr
po ukončení stavby.
8. Po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri
stavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. Tunajší
úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5.
k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
Upozorňujeme, že v súlade s § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom
odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo
mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany
prírody a krajiny, list č.j. OU-PU-OSZP-2018/000378-2/ZJ 16 zo dňa 20. februára 2018, list
č.j. OU-PU-OSZP-2018/000995-2/ZJ 16 zo dňa 21. júna 2018:
Predmetná líniová stavba sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany /voľná krajina/, ktorá
prechádza na časti trasy v bezprostrednej blízkosti regionálneho biokoridoru - vodný tok Biela
voda zaradeného do prvkov „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresov
Považská Bystrica a Púchov“.
Z hľadiska záujmov sledovaných štátnou ochranou prírody a krajiny k predloženej
projektovej dokumentácii a k vydaniu stavebného povolenia vecne príslušným stavebným
úradom dávame nasledovné pripomienky:
1/ súhlas na výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ďalej len ..zákon“), ktorých odstránenie bude
nevyhnutné v súvislosti s realizáciou stavby je vecne príslušná vydať Obec Mestečko a Obec
Dohňany, ktoré zároveň v svojom súhlase určia v súlade s § 48 ods. 1 zákona investorovi
stavby aj rozsah náhradnej výsadby alebo úhradu spoločenskej hodnoty drevín povolených na
výrub na účelovo viazaný účet obce, z ktorého finančné prostriedky je možné použiť len na
výsadbu alebo údržbu verejnej zelene v obci,
2/ povolenie na výrub drevín patriacich do brehových porastov Bielej vody je vecne príslušný
vydať Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej
správy a povolenie na výrub drevín patriacich do cestnej zelene pozdĺž štátnej cesty 1/49 je
vecne príslušný vydať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor dopravy a pozemných
komunikácií, Centrum 1/1,017 01 Považská Bystrica,
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3/ z dôvodu zamedzenia úhynu chránených druhov živočíchov výruby stromov a krovitých
rastúci ch pozdĺž regionálneho biokoridoru je nutné vykonávať v mimo hniezdnom období t.
z. v termíne od 31.08. do 31.03.
4/ revitalizáciu brehového porastu patriaceho do regionálneho biokoridoru Biela voda,
dreviny ktoré budú odstránené v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby je nutné po
ukončení stavebných prác zrealizovať z pôvodných druhov drevín prirodzene sa
vyskytujúcich pozdĺž vodných tokov v podhorských oblastiach (ako napr. vŕba rakyta, jelša
sivá, javor horský, jaseň, hrab, čerešňa vtáčia a pod.)
5/ výkonové ryhy po uložených potrubiach, ktoré budú vedené v nespevnených plochách je
nutné po usadnutí zeminy zatrávniť z dôvodu eliminácie šírenia sa inváznych druhov drevín,
výkopová zemina z plôch porastených inváznym druhom pohánkovec japonsky /Fallopia
japonica/ ktorého výskyt bol zistený pri miestnej ohliadke dňa 21. 06. 2018 v úseku medzi
šachtou Š1 – Š12 v k.ú. Dohňany v dĺžke cca 150 m pozdĺž brehu vodného toku Biela Voda
a ktorého výskyt bol potvrdený počas dendrologického prieskumu vykonaného v auguste
2017 v záujmovom území potvrdený (v okolí šachty 62-54, 53-51, 51-50, 49-48,) pozemok p.
č. 549/46 v k. ú. Mestečko a zlatobyle obrovskej v okolí šachty 46-45 sa pozemok p. č.
549/30 v k. ú. Mestečko) sa musí zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch vyvezením na skládku odpadov, nadzemné časti a korene pohánkovca a
zlatobyle treba po odstránení spáliť z dôvodu zamedzenia ďalšieho
nekontrolovateľného šírenia vegetatívnych častí (koreňov) a semien vyššie uvedených
inváznych druhov do voľnej krajiny.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín, list č.j. OU-TN-OSZP1-2018/020968-008/BAL zo dňa 18. júla 2018:
1. Toto rozhodnutie je platné 3 roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti. V prípade
naplnenia všetkých podmienok uvedených v § 89 ods. 2 zákona môže orgán ochrany
prírody predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia, ak žiadateľ o predĺženie požiada najneskôr 30
dní pred ukončením jeho platnosti.
2. Rozhodnutie sa vydáva v súlade s PD stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
okresu Púchov I. etapa, odkanalizovanie obcí mestečko a Záriečie“ v katastrálnom území
Dohňany a Mestečko.
3. Žiadateľ je povinný rešpektovať podmienky správcu vodného toku - SVP š.p. OZ
Piešťany CS SVP PN 480/2018 z 17. januára 2018 a orgánu ochrany prírody OSZP
2018/000378/000995-2 z 21. júna 2018.
4. Zamestnanci štátnej ochrany prírody SR – Správy chránenej krajinnej oblasti CHKO
Strážovské vrchy, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa § 79 zákona môžu
vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 75
ods. 1 písm. b) zákona.
5. Toto rozhodnutie nenahrádza súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov, ani súhlasy podľa
osobitných predpisov, ak sú potrebné.
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, list č.j. SSC/119/
2018/6470/1474 zo dňa 24. januára 2018:
K predloženej projektovej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
1. V technickej správe v tabuľke A.2.1 je nesprávne uvedená šachta pri pozdĺžnom zásahu do
št. cesty I/49.
2. Kanalizačný zberač medzi šachtami Š14 a Š16 je navrhnutý v násypovom svahu št. cesty
I/49 (vo vzdialenosti 2,0 m od hornej hrany svahu násypu komunikácie). Pre zachovanie
stability telesa je navrhované realizovať 2 pretlaky (medzi Š14 - Š15 a medzi Š15 - Š16).
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3. Š49 a teda pracovná jama je navrhnutá v spevnenej ploche (odpočívadlo) I/49.
4. Š60 a Š61, ktoré sú navrhované v jazdnom pruhu I/49 požadujeme uložiť mimo jazdnú
stopu vozidiel.
5. V technickej správe sa uvádza, že sa v rámci stavby počíta s vybudovaním 5 prípojok k
nehnuteľnostiam. Prípojky nie sú vyznačené v trase zberača navrhovaného v blízkosti
cestného telesa I/49.
6. Navrhovaná trasa kanalizačného zberača medzi Š11 a Š12 sa nachádza v blízkosti
mostného objektu MO49-056 (M7378), Š16 v blízkosti rámového priepustu, Š52 a Š58
v blízkosti rúrového priepustu. Kanalizačné vedenie požadujeme navrhnúť v min,
vzdialenosť 5 m od pôdorysného priemetu mostných objektov a priepustov.
7. Trasa A2 v blízkosti Š49 má križovať cestný rúrový priepust. Požadujeme vedenie
navrhnúť v min. vzdialenosti 5 m d pôdorysného priemetu priepustu. V prípade, že to
technicky nebude možné, k realizácii prizvať zástupcu majetkového správcu št. cesty I.
triedy. Nesmie dôjsť k poškodeniu priepustu.
8. Podľa vzorového priečneho rezu (príloha C.9) štartovacia a cieľová jama pri jednotlivých
pretlakoch má byť navrhnutá až za vonkajšou hranou násypového svahu. Potrubie uložiť
do chráničky s presahom pracovnej jamy min. 0,25 m. Kanalizačné potrubie je navrhované
uložiť v hĺbke min. 2,3 m pod úrovňou nivelety vozovky.
9. Ložnú vrstvu navrhnúť v hrúbke 60 mm. V skladbe spätných úprav nie je navrhnutá
podkladová vrstva. Hornú podkladovú vrstvu navrhnúť v zmysle KLAZ 1/2017 v min.
hrúbke 60 mm. Požadujeme namiesto podkladového betónu navrhnúť CBGM Ca/10 (resp,
C5/6).
10. Požadovaná miera zhutnenia na podložie je Edef2 = 90MPa, na ochrannú vrstvu ŠD je
Edef2= 120MPa.
11. V prípade uloženia kanalizačného potrubia do št. cesty I. triedy požadujeme spätnú
úpravu št. cesty I/49 rozdelenú do dvoch etáp. Dočasnú spätnú úpravu ryhy zrealizovať
po ukončení prác. Konečnú spätnú úpravu vozovky vykonať cca 6 mesiacov po
dočasných spätných úpravách prípadne predmetné bude upresnené správcom
komunikácie podľa klimatických podmienok a úrovne sadnutia dočasnej úpravy ryhy.
Pri konečnej spätnej úprave navrhnúť geomrežu pod ložnú vrstvu v šírke ryhy + presah
na obidve strany (t.j. na celú šírku preplátovania).
Preplátovanie jednotlivých vrstiev požadujeme v šírke min. 300 mm.Výkresovú časť
spracovanú v zmysle uvedených pripomienok požadujeme prekonzultovať so zástupcom
SSC IVSC Žilina.
12. Obnova obrusnej vrstvy št. cesty I/49 je podľa technickej správy navrhovaná na šírku
jazdného pruhu (v prípade dotknutia jedného jazdného pruhu cesty stavebnými prácami),
alebo na šírku celej komunikácie (v prípade dotknutia obidvoch jazdných pruhov). S
návrhom nesúhlasíme. V prípade zásahu do asfaltového krytu št. cesty 1/49 požadujeme
súvislú obnovu obrusnej vrstvy na celú šírku vozovky (v úseku medzi Š59 až Š62). V
úseku št. cesty I. triedy, kde je predpoklad státia pracovných vozidiel na vozovke a dôjde
pri výkone prác k poškodeniu nášho krytu bude nevyhnutné zabezpečiť opravu s
následnou obnovou obrusnej vrstvy na celú šírku jazdného pruhu (napr. v úseku medzi
Š50 až Š58).
13. Pred realizáciou stavby žiadame oznámiť názov akreditovaného laboratória, ktoré bude
vykonávať skúšky zhutnenia pri spätnej úprave po zásahu do cesty I. triedy. Požadujeme
uviesť odbornú organizáciu, ktorá bude realizovať práce v telese cesty I/49.
14. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej
cesty I/49 min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je
potrebné rešpektovať.
15. K vytyčovacím prácam zberača A2 požadujeme prizvať aj zástupcu SSC IVSC Žilina
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(Ing. Kozák, t.č. 0903903506).
16. Stavebné práce nesmú byť realizované v období výkonu zimnej údržby ciest (t.j. spravidla
od 1.11. do 31.3.).
17. Pred zakrytím každej zabudovanej vrstvy vykonať výrobno-kontrolnú skúšku. K
realizácií prác žiadame prizvať zástupcov SSC IVSC Žilina (Ing. Kozák, t.č.:
0903903506, Ing. Moravčíková PhD., t.č. 041/5074640).
18. Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa. Pracovné
jamy pretlaku (hĺbka jamy má byť viac ako 3,3 m) majú byť v zmysle technickej správy
zapažené. Predmetné je nevyhnutné vykonať aj pri realizácii rýh v blízkosti cestného
telesa št. cesty I. triedy.
19. Nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty I/49.
20. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty I/49. V prípade
znečistenia vozovky je investor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť jej očistenie na
vlastné náklady.
21. Investor/zhotoviteľ je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty I/49 a
jeho súčastiach resp. za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. Nápravu je
povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.
22. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na
cestné teleso št. cesty I. triedy. Upozorňujeme, že materiál získaný výkopovými prácami
sa nesmie použiť na zásyp ryhy.
23. Po ukončení všetkých realizačných prác požadujeme, aby cestný pozemok a jeho okolie
bol vyčistený a upravený do pôvodného stavu.
24. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania nášmu
zástupcovi (Ing. Kozák, t.č. 0903903506). Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať počas
plynutia záručnej doby priebežne a bez meškania, pripadne do 10 dní od písomného
vyzvania zástupcom majetkového správcu cesty I/49 odstraňovanie závad v cestnom
telese a uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
25. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá bude rešpektovať uvedené
pripomienky požadujeme predložiť pri preberacom konaní.
26. Predmetná stavba je navrhovaná aj na pozemkoch v správe resp. vo vlastníctve
Slovenskej správy ciest, preto uvádzame nasledovné. Investor predmetnej stavby
zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby uzavretie zmluvy o vecnom
bremene medzi vlastníkom pozemkov a investorom stavby, pričom investor stavby
zabezpečí spracovanie porealizačného geometrického plánu na určenie vecného bremena
a následne vypracovanie znaleckého posudku. SSC IVSC Žilina žiada o priebežné
informácie vo veci a žiada o zaslanie jedného exemplára geometrického plánu (SSC
IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina: Ing. Frassová, tel. 041/5074632). Zmluva
o vecnom bremene sa považuje za uzavretú dňom zápisu vecného bremena na príslušný
LV do časti C.
27. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/49
premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na svoje náklady a to v termíne určenom
správcom komunikácie.
28. Požadujeme rešpektovať projekt „I/49 Dohňany - rozšírenie". Po rozšírení cestného telesa
nesmú byť kanalizačné poklopy umiestnené v jazdnom pruhu št. cesty I. triedy.
29. Upozorňujeme, že v predmetnom úseku št. cesty 1/49 je plánovaná stavba „Novostavba autoservis a predajňa“ na parc. č. 549/25, 549/41, 549/42, 546/46 v intraviláne obce
Mestečko. Pravdepodobne šachty Š48 a Š51 sú navrhované v mieste budúceho
vjazdu/výjazdu uvedenej stavby. Predmetné požadujeme prekonzultovať s investorom
stavby (T. Holčík Autoklinika).
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30. Projektová dokumentácia neobsahuje projekt dočasného dopravného značenia počas
stavebných prác. Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť príslušným
dopravným inšpektorátom. Kópiu PD dočasného dopravného značenia predložiť
zástupcovi majetkového správcu št. cesty I. triedy pred začatím prác.
31. Zhotoviteľ/investor je povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o udelenie
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. Zároveň je na zásah do cestného telesa potrebné povolenie na zvláštne užívanie.
32. Všetky zmeny stavby hlavne v dotyku s cestným telesom št. cesty IMS, ktoré by
vyplynuli počas realizácie stavby požadujeme najskôr prekonzultovať so zástupcom
správcu št. cesty I. triedy.
S vydaním stavebného povolenia pri dodržaní uvedených pripomienok a ich zapracovaní do
príslušných povolení súhlasíme.
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, list č.j.
TSK/2018/04481-2 zo dňa 5. marca 2018:
Trenčiansky samosprávny kraj súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných
podmienok:
• pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu SC
TSK - Jozef Mamis, tel. kontakt: 0903/808 992 jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej
komunikácie III/l 939 následne zaslať na SC TSK a Úrad TSK;
• križovanie s cestnou komunikáciou III/1939 bude realizované pretláčaním chráničky v
dĺžke 28,20m, kolmo na os vozovky, štartovacie a cieľové jamy budú umiestnené mimo
telesa cesty III/l939;
• ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému rozkopaniu
cesty III/1939 žiadame o opravu (rekonštrukciu) jazdného pruhu respektíve celého profilu
vozovky cesty III/1939 - návrh spätnej opravy bude písomne odsúhlasený so zástupcom SC
TSK - Ing. Jozefom Mamisom;
• počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný;
• počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť
obmedzená premávka na cestnej komunikácií III/1939;
• počas stavebnej úpravy žiadame, zamedziť k znečisťovaniu povrchu cestnej komunikácie
III/1939;
• pri realizácií predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty
III/l 939 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie;
• vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cestnej
komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK;
• vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej
komunikácie č. III/1939;
• stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v
telese cesty III/l 939 zástupcovi SC TSK a TSK;
• v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií v Pov. Bystrici o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o
určenie použitia dopravného značenia, https://vvww.minv.sk/?ziadosti-18;
• 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu - kontaktné údaje na
zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Púchove kontaktná
osoba Ing. Jozef Mamis, tel. kontakt: 0903/808 992, e-mail: jozef.mamis@sctsk.sk a odbor
dopravy Úradu TSK na e-mail: silvia.judinyova@tsk.sk;
• TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli
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súčasťou predloženej dokumentácie;
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, list č.j.
SC/2018/79-2 zo dňa 19. januára 2018:
Súhlasíme so stavbou „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov I. etapa,
odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie“. Počas prác musia byť dodržané nasledujúce
podmienky:
- križovanie cesty III/1939 bude realizované pretlakom, s uložením do chráničky, bez zásahu
do asfaltového krytu vozovky;
- štartovacia a koncová jama budú podľa PD umiestnené mimo teleso cesty III/1939;
- počas ostatných prác nedôjde k zásahu do cestných telies III. triedy;
- pracovisko je nutné označiť prenosným dopravným značením, odsúhlaseným dopravnou
políciou;
- stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy;
- pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a
ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky;
- v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na
vlastné náklady;
- začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef
Mamis, tel. č. 0903 808 992) a rešpektovať jeho usmernenia;
- po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do
pôvodného stavu.
Povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný
okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky
samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v
platnom znení § 3d, ods. 2, vlastníkom cesty III/1939.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný
inšpektorát, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica, list č.j. ORPZ-PB-ODI-40022/2018 zo dňa 15. februára 2018:
Súhlasí s realizáciou stavebných objektov za dodržania nasledovných podmienok:
- predložiť časový harmonogram jednotlivý ch etáp počas realizácie stavby,
- dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako
aj príslušným cestným správnym orgánom.
- požadujeme koordinovať realizáciu stavebných prác s pripravovanou realizáciou stavby
„Novostavba-autoservis a predajňa" investora Tibor Holčík AUTOKLINIKA, konkrétne v
úseku medzi stavebnými objektmi - šachtami č. 46 až 52, kde sa stavba dotýka lokality
areálu Stanice technickej kontroly Mestečko.
- v rámci našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky)
požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácii (samotných
telies ciest a ich ochranných pásiem) len v čo najnevyhnutnejšom rozsahu,
- požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo obdobia výkonu zimnej
údržby ciest (spravidla od 01.11. do 31.03),
- počas stavebných prác nesmie byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a
nesmie dochádzať k znečisteniu vozoviek (zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného
znečistenia komunikácií).
- pri križovaní stavbou dotknutých pozemných komunikácii požadujeme využiť technológiu
riadeného pretláčania (mikrotunelovania),
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku
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realizácie prác (najmenej 7 dní vopred).
- po skončení všetkých stavebných prác požadujeme uviesť stavbou dotknuté pozemné
komunikácie do pôvodného stavu,
- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného
dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác.
ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť,
ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem
a zároveň si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej
dokumentácie. Toto stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad a cestný správny orgán,
ktorí vo veci rozhodujú.
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, list č.j. OU-TN-OCDPK-2018/007451-002/MAR zo dňa
5. februára 2018:
Na spôsob umiestnenia kanalizačného potrubia (ďalej len „podzemné vedenie“) stavby na
ceste I/49 alebo v jej telese vydáva súhlas za rešpektovania nasledovných podmienok:
1. Kolmé križovanie vedenia stavby s cestou I/49 bude realizované pretláčaním, kolmo na jej
os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke.
2. Montážne jamy pre pretláčanie cesty 1/49 budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty
1/49 - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.
3. V súbehu s cestou I/49 pozemné vedenie stavby uložiť mimo cestný pozemok cesty I/49,
pripadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.
4. V prípade umiestnenia podzemného vedenia stavby vo vozovke cesty I/49 stavebník
zabezpečí, že spätná úprava cesty I/49 sa vykoná v zmysle technických podmienok „TP
079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a
priečnych rozkopávok cestných komunikácií“ z augusta 2013 s účinnosťou od 15.2. 2014.
5. Stavebník pred začatím realizácie podzemného vedenia stavby v ceste I/49 v zmysle § 8
zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie cesty I/49 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese:
http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210141, kde budú stanovené bližšie
podmienky.
6. V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie podzemného vedenia stavby v dotyku
s cestou I/49 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie
povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/49 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na
adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210145, kde budú stanovené bližšie
podmienky.
7. V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie podzemného vedenia stavby v dotyku
s cestou I/49 v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny
orgán o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení
na ceste I/49 počas zvláštneho užívania cesty I/49, čiastočnej uzávierky cesty I/49 resp.
počas realizácie stavby v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese:
http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie
podmienky.
8. Stavebník zabezpečí, že nad cestným telesom cesty I/49 nebudú umiestnené žiadne trvalé
cudzie zariadenia.
9. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/49 nebude
ukladaný žiadny materiál a predmety.
10. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961
Zb. nebude cesta 1749 mimo priestor zvláštneho užívania cesty I/49 poškodzovaná alebo
znečisťovaná.
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Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, list č.j. OU-TN-OCDPK-2018/009023-003/SKR zo dňa
13. marca 2018:
Vydáva povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/49 v km cca
55,430 - 57,690 z dôvodu realizácie stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu
Púchov I. etapa, odkanalizovame obcí Mestečko a Záriečie, aktivita 1.1 - kanalizačný zberač
Dohnaný - Mestečko“, v k.ú. Dohňany a Mestečko.
Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok :
1. Akékoľvek objekty vyššie ako 1,0 m nad niveletou vozovky musia byť umiestnené tak,
aby nezasahovali do rozhľadových polí cesty 1/49.
2. Okolie stavby bude udržiavané v čistote a bude zamedzené roznášaniu nečistôt na
predmetnú cestu.
3. Podľa § 11 ods. 3 cestného zákona sa ustanovuje, že vlastník (užívateľ) na vlastné náklady
odstráni, preloží, resp. upraví stavbu (dotknuté objekty) v ochrannom pásme cesty
kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť cestnej premávky.
4. Bez povolenia cestného správneho orgánu musia byť práce vykonávané len mimo vozovku
cesty 1/49, tzn. počas prác bude premávka na ceste bez obmedzenia a nedôjde k zúženiu
prejazdného profilu cesty.
5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky súhlasu ORJPZ SR - ODI Považská Bystrica a
správcu cesty SSC IVSC Žilina.
6. Realizáciou stavby nesmie byť prerušený ani ovplyvnený odvodňovací režim cesty, počas
prác neznečisťovať a nepoškodzovať cestu ako aj nezhoršovať bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky.
7. Žiadateľ zodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú užívateľom cesty, na cestnom telese,
alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, spôsobené nedodržaním bezpečnostných
opatrení alebo podmienok tohto povolenia.
8. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť
alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, list č.j. OU-PB-OCDPK-2018/002287-003 zo dňa
2. marca 2018:
Udeľuje povolenie na zabudovanie kanalizačnej siete v obci Dohnaný do telesa cesty č.
III/l939 v km cca 0,0580 v kat. území Dohnaný za týchto podmienok:
1 Podzemné vedenie bude zabudované priečne pretláčaním cesty v súlade s dokumentáciou
stavby „AQUA PROCON, sto, Palackého tí. 12, 612 00 Brno“. Definitívnu úpravu cestného
telesa a samotnú realizáciu stavby v cestnom telese zabezpečí žiadateľ podľa vyjadrenia
správcu cesty SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín pod zn.: SC/2018/79-2 zo dňa
19.1.2018.
2 Zemina z výkopu sa nesmie uložiť v korune cesty a jej prebytočná časť sa musí ihneď
odviezť.
3 Pred začatím prác treba upovedomiť ORPZ - okresný dopravný inšpektorát v Považskej
Bystrici za účelom preverenia a schválenia opatrení na zabezpečenie cestnej premávky.
4 Pred začatím prác si treba vyžiadať od majiteľov všetkých podzemných sietí (aj
realizovaných) vyjadrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu.
5 V prípade havárie prác počas výstavby vykoná žiadateľ okamžité opatrenia na zaistenie
bezpečnosti cestnej premávky a bezodkladne o tom upovedomí majetkového správcu cesty
SC, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
6 Žiadateľ ručí za neporušenosť cestného pozemku, krajnice a vozovky v mieste pretlaku a
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zodpovedá za všetky škody vzniknuté cestnej správe v dôsledku chybných prác. Zabezpečí po
dobu 24 mesiacov od skončenia stavebných prác v cestnom telese tohto povolenia priebežne a
bez meškania odstraňovanie závad na cestnom telese a uhrádza následné škody SC,
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, ktoré vzniknú v dôsledku
týchto závad.
7 Práce budú vykonané za dozoru majetkového správcu, ktorého pokyny je žiadateľ povinný
uposlúchnuť.
8 Po ukončení prác upravenú cestu žiadateľ písomne odovzdá SC, Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
9 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si
vyhradzuje právo toto rozhodnutie doplniť alebo pozmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem,
zmeny a doplnky je žiadateľ povinný rešpektovať.
10 Za dodržanie podmienok stanovených v rozhodnutí a dopravné značenie zodpovedá
žiadateľ.
Toto povolenie platí na dobu: júl - november 2018. Definitívnu úpravu cestného telesa
zabezpečí žiadateľ do termínu 15.11.2018, po uplynutí ktorého je povinný v prípade ďalšej
potreby vykonávania prác, pod následkami zákonných sankcií požiadať znova o udelenie
povolenia.
Plnenie stanovených podmienok a termínov je záväzné a v prípade ich nesplnenia bude
prikročené k sankčným postihom podľa § 22c cestného zákona.
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, list č.j. 6611809819 zo dňa 9. apríla
2018:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné
stanovisko, pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických
komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o.
Slovak Telekom a.s.. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. 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.
2. 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.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42
4424299, 0902719451.
4. 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.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
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6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z, o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. 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.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. 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.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný
zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia
• Odsúhlasenie
projektovej
dokumentácie v prípade
potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474
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UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,
je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo l2129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, list č.j. 4600040500
zo dňa 2. februára 2018:
1. V predmetnej lokalite katastra Mestečko - Dohňany KN podľa priloženej situácie v
projektovej dokumentácii (líniová stavba) sa nachádzajú nadzemné vzdušné NN, VN
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine, trafostanice.
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení sme Vám zaslali v elektronickej forme vo
formáte * pdf na Vami zadaný mail: petr.vojtech@apinvesting.cz k žiadosti 4600040500 a
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (Tyrkysovou WN vedenia, bledomodrá
- vedenia vo výstavbe, vydané stavebné povolenie, červenou - VN vedenia, zelenou NN
vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia, plnou podzemné vedenia),
2. Upozorňujeme, že dodaný materiál je majetkom SSE-D. Žiadna časť tohto materiálu
nesmie byť reprodukovaná, alebo použitá bez jeho písomného povolenia. Trasy vedení sú
iba Informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytýčenie.
3. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem ST. (V
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné
vedenie v zmysle platných STN, VN a NN zemné káblové vedenie na každú síranu
1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich
podperných bodov, a celistvosť uzemňovacej sústavy.
4. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
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5. 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.
6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostredne] blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Beluša I.
7. V súbehu a križovaní NN a VN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní
podzemných inž. sieti manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich
skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí
realizátor prizvať zástupcu SSE - D, a.s., prevadzkovatel@sse-d.sk na kontrolu
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto
vyjadrenia.
9. SSE - D, a.s. v daných lokalitách v k ú. Dohňany, Mestečko a Záriečie plánuje :
10535 - Dohňany - Miškovci - Predĺženie NNS pre RD
10416 - Dohňany - Mrazovec - Pripojenie radovej výstavby I a II. etapa - Piata Prevodná,
s.r.o
11323 - DOHŇAY - časť MOSTIŠTE - rekonštrukcia NNS
9330 - Záriečie - rozšírenie NNS pre OM, Pavelka,
ale neplánuje žiadnu rekonštrukciu vedení ani žiadnu údržbovú činnosť (situácie
zasielame ako prílohu žiadosti).
10. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
11. Predložené CD Vám zasielame naspäť.
12. Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 12 mesiacov a môže slúžiť aj pre účely územného
rozhodnutia, pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na
stránkach www.ssd.sk
Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, list č.j. BA-0133/2018 zo dňa 15.
januára 2018:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky,
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č.351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza
k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom
PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške
na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného
rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená
servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť
správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že;
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
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vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou
alebo kolíkmi/
• preukázateľné oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozorniť na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného
uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v
ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32 , mob. 0907
721 378
• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o
nepoškodení trasy.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením
právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu
nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I.
tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, Mlynská ivy 44/b, 82511 Bratislava, list
č.j. TD/NS/0072/2018Kr zo dňa 7. februára 2018:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za
dodržania nasledovných podmienok:
Všeobecné podmienky:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými
zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu

22. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2018/000725-17/ZB1 A20

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
- 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,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e .
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska,
je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej
zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 07.02.2018, ak stavebník túto
lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v
prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní
tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych
predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, ábrežie I. Krasku, 834/3, 921 80
Piešťany, list č.j. CS SVP PN 480/2018 zo dňa 17. januára 2018:
K predloženej projektovej dokumentácií uvádza nasledovné podmienky súhlasu s vydaním
stavebného povolenia, ktoré zároveň žiadame v plnej miere uviesť v stavebnom povolení:
1. Potrubie novej gravitačnej kanalizácie v úseku medzi šachtami Š1 až Š10 požadujeme
situovať priamo v miestnej komunikácií, čo najďalej od ľavostrannej brehovej čiary toku
Biela Voda. Spätný zásyp ako aj skúšky zhutniteľnosti požadujeme realizovať za
prítomnosti zástupcu našej organizácie, ktorý správnosť prevedenia prác potvrdí zápisom
v stavebnom denníku zhotoviteľa. Výsledky skúšok zhutniteľnosti spolu s kópiu
stavebného denníka požadujeme predložiť najneskôr pri preberacom konaní stavby.
2. Návrh a realizáciu smerového vedenia kanalizačného potrubia v súbehu s vodným tokom,
medzi šachtami Š19 až Š35 požadujeme polohovo situovať až za nespevnenú
komunikáciu vedúcu súbežne s vodným tokom, v min, vzdialenosti 6,0m od brehovej
čiary toku.
3. Polohové situovania kanalizačného potrubia medzi šachtami Š54 až Š56 požadujeme
situovať čo najbližšie ku krajnici asfaltového chodníka. Spätný zásyp ako aj skúšky
zhutniteľnosti požadujeme realizovať za prítomnosti zástupcu našej organizácie, ktorý
správnosť prevedenia prác potvrdí zápisom v stavebnom denníku zhotoviteľa. Výsledky
skúšok zhutniteľnosti spolu s kópiu stavebného denníka požadujeme predložiť najneskôr
pri preberacom konaní stavby.
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4. V prípade poškodenia brehového opevnenia počas realizácie prác bude toto, na základe
rozpočtovaných nákladov, uvedené bezodkladne do pôvodného stavu ihneď po ukončení
prác.
5. Bezvýkopové križovanie vodného toku Petríkovec požadujeme realizovať v čo možno
najväčšej hĺbke, minimálne však 1,2 m pod niveletou dna toku po prečistení (bez
uvažovania sedimentov nachádzajúcich sa v profile pred mostným objektom). Križovanie
požadujeme v teréne viditeľne označiť kovovými výtyčkami.
6. K zahájeniu prác pri križovaní vodných tokov a výkopových prác v súbehu s vodným
tokom požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie - Ing. Štefan PECHO, t.č.0903925 608.
7. Najneskôr do termínu preberacieho konania požadujeme predložiť geodetické zameranie
križovania vodných tokov v tlačenej ako aj digitálnej forme (formát DWG, resp. DGN).
8. Splnenie našich podmienok súhlasu bude potvrdené zápisom v stavebnom denníku
zhotoviteľov jednotlivých stavebných objektov, kópia ktorých bude priložená ku
geodetickému zameraniu a bude podkladom k vydaniu súhlasu našej organizácie ku
kolaudácií stavby.
9. Po dokončení stavby, v dotyku vodného toku so záujmovým územím stavby
(predovšetkým v súbehu kanalizačného potrubia medzi šachtami Š8-Š9 a šachtami Š54 až
Š56) bude v súvislosti s výkonom činností spojených so správou a údržbou vodného toku
a povodňovej ochrany investor povinný umožniť správcovi vodného toku neobmedzený
pristúp k vodnému toku Biela Voda. Vo vymedzených úsekoch bude výkon správy
zabezpečovaný aj v ochrannom pásme kanalizácie (1,5m), pričom správca toku nepreberá
žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na objekte kanalizácie, ktoré vzniknú v dôsledku
mimoriadnych udalostí, za škody spôsobené v rámci realizácie povodňových a
zabezpečovacích prác ani za škody spôsobené v rámci bežnej prevádzky.
10. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme v dostatočnom predstihu predložiť
na vyjadrenie na adresu SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I.
Nimnica I/97, 020 71 Nimnica.
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, list zo dňa 29. januára 2018:
V dotknutej lokalite sa ale s určitosťou nachádzajú podzemné inžinierske siete Obcí
Púchovskej doliny, ktoré spoločnosti Slovanet, a.s. prevádzkuje a ktoré popisuje priložené
mapové prílohy: Mapové prílohy – Púchovská dolina – voda, kanalizácia. Pre presnejšie
určenie sietí, je potrebné požiadať o vytýčenie sietí v spomenutej lokalite Telekom, pretože
časť vedení je uložená v spoločnej ryhe. Ako kontaktnú osobu pri vytyčovaní treba
kontaktovať pána F. Pišoju, tel.: +421 905 248 203.
13.V priebehu výstavby je potrebné organizáciou stavebných prác v maximálnej miere
ochraňovať jestvujúce biokoridory, po ukončení výstavby uviesť ich priestor do pôvodného
stavu, resp. ich revitalizovať.
14.Pri vykonávaní prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom
majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe, alebo prevádzke povoleného diela budú
nahradené.
15.Prebytočný výkopový materiál bude uložený na vopred určených a odsúhlasených plochách,
tak aby toto skladovanie nepôsobilo rušivo na bezprostredné okolie.
16.Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť a označiť výkopy
výstražnými nápismi.
17.Počas doby výstavby zabezpečiť pravidelné udržiavanie komunikácií a tým zabrániť jej
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znečisťovaniu. Zabezpečiť čistenie dopravných a ostatných mechanizmov pri výjazde na
komunikácie.
18.Do kanalizačného zberača môžu byť vypúšťané len odpadové vody splaškové, nie je
povolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo striech budov
a spevnených plôch).
19. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť,
zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a doklady
o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
20.Po ukončení výstavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie
povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a v súlade s § 79 stavebného
zákona.
V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné pre právnych nástupcov
konania.
Námietky účastníkov konania : neboli podané

V zmysle položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok určuje vo výške 400,00 eur.
Úhrada správneho poplatku bola stavebníkom vykonaná.

Odôvodnenie
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom ová 133, 017 01 Považská Bystrica
zastúpená spoločnosťou AQUA PROCO s.r.o. so sídlom Palackého tř. 12, 612 00 Brno,
Česká republika podala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 24. apríla 2018 žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu
Púchov – I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, Aktivita 1.1 – Kanalizačný
zberač Dohňany – Mestečko“. Navrhovaným technickým riešením sa vytvorí predpoklad pre
odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie a výhľadovo aj obcí Lúky, Lazy pod Makytou, Lysá
pod Makytou, Vydrná a miestne časti Mostište a Zbora obce Dohňany. Účelom stavby je
zlepšenie kvality životného prostredia a života obyvateľstva a zlepšenie ochrany povrchových
a podzemných vôd v doline vodného toku Biela Voda.
Tunajší úrad preskúmal podanú žiadosť a priložené doklady, pričom zistil, že stavebník
nepredložil všetky náležitosti potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Preto tunajší úrad listom
č.j. OU-PU-OSZP-2018/000725-2/ZB1 zo dňa 02. mája 20 18 a listom č.j. OU-PU-OSZP2018/000725-3/ZB1 zo dňa 02. mája 2018 (preukázanie prevzatia dňa 04. mája 2018) ho vyzval
o predloženie náležitosti potrebných k vydaniu stavebného povolenia v termíne do 60 dní odo
dňa doručenia výzvy a stavebník bol upozornený, že ak v určenej lehote nedostatky žiadosti
nebudú odstránené, stavebné konanie bude zastavené podľa § 60 ods. (2) písm. b), c) stavebného
zákona. Listom č.j. OU-PU-OSZP-2018/000725-4/ZB1 zo dňa 02. mája 2018 stavebné konanie
prerušil (preukázanie prevzatia dňa 04. mája 2018). Tunajší úrad upozornil stavebníka, že do
doby doplnenia chýbajúcich náležitostí bude stavebné konanie prerušené.
Žiadateľ predložil požadované náležitosti dňa 18. mája 2018, t.j. v termíne.
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Vzhľadom k tomu, že stavba má charakter líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. e)
stavebného zákona a vzhľadom na veľký počet účastníkov konania tunajší úrad oznámil vo veci
vyššie uvedenej stavby začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pod č. OU-PU-OSZP2018/000725-7/ZB1 A-20 zo dňa 21. mája 2018 a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21. júna 2018. Súčasne boli upozornení na
skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať na ústnom pojednávaní dňa 21. júna
2018, inak sa na ne neprihliadne.
Oznámenie konania verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Dohňany, Obce
Mestečko a tunajšom úradu (vrátane na webovej stránke úradu) po dobu 30 dní pred dňom
ústneho pojednávania, čo je potvrdené odtlačkom pečiatky a podpisom.
Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy
a správcovia sietí a pozemkov:
a) Mesto Púchov vydalo stanovisko, list č.j. OVIŽPaSÚ/2017/2097/6794-AL1-3-KOV zo dňa
07. júna 2017, v zmysle ktorého predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
spĺňa podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby „Zásobovanie a odkanalizovanie
okresu Púchov – I. etapa“ vydané mestom Púchov pod číslom Výst. 2009/00716-TR1-A/10-IK
zo dňa 10. augusta 2009. Súčasne mesto Púchov súhlasilo s výstavbou vodnej stavby
„Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ umiestnenej na pozemkoch v kat.
území Dohňany, Mestečko ako líniovej stavby, na vydanie povolenia vodnej stavby je v zmysle
§ 120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je Okresný úrad Púchov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
b) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov,
- Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odbor starostlivosti o životné
prostredie: štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa, štátna správa
v odpadovom hospodárstve, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát,
Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica,
- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum
1/1, 017 01 Považská Bystrica,
- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín,
- Okresný úrad Púchov, pozemkový a lesný odbor, Centrum I/I, 017 01 Považská Bystrica,
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh,
odbor dráhový stavebný úrad,
- Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertíz, Klemensova 8,
813 061 Bratislava 1,
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, OR Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina,
- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Ráusa
104/A, 010 01 Žilina,
- Slovenský pozemkový fond-Bratislava,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/3,
921 80 Piešťany,
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
- Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
- Michlovský spol. s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany,
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- Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, a ich požiadavky v rozsahu dotýkajúcom
sa povoľovaných vodných stavieb boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia, do
záväzných podmienok povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.
Súhlasné stanovisko bez pripomienok vydali:
Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa ochrany ovzdušia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských
partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica, Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133,
017 01 Považská Bystrica, Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava, O2 Slovakia s.r.o.,
Eistainova 24, 851 01 Bratislava, OTNS a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Eustream, a.s.,
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01
Košice.
K projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia sa tunajší úrad
vyjadroval v zmysle § 27 vodného zákona listom č.j. OU-PU-OSZP-2018/000342-2/ZB4 zo dňa
6. februára 2018, a súhlasom v zmysle § 27 ods. (1) písm. a) vodného zákona listom č.j. OUPU-OSZP-2018/000583-2/ZB3 zo dňa 20. apríla 2018, vzhľadom k tomu, že stavba je vedená v
pobrežnom pozemku vodného toku vodného toku Biela Voda, Petríkovec, Hoštínsky potok
a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja obce Dohňany a v ochrannom pásme
III. stupňa záložného vodárenského zdroja mesta Púchov, slúžiacich pre hromadné zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou. Stavba sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy
– Javorníky. Odpadové vody z predmetnej lokality budú čistené na ČOV Streženice, ktorá
je navrhnutá pre EO 30 000 s technológiami na odstraňovanie živín (dusík a fosfor), čo je
významným príspevkom k znižovaniu znečistenia vodných tokov živinami, a je v súlade
s Vodným plánom Slovenska a významne zabezpečí zlepšenie kvality životného prostredia
a života obyvateľstva a zlepšenie ochrany povrchových a podzemných vôd v doline vodného
toku Biela Voda.
Tunajší úrad v zmysle ustanovenia 140c stavebného zákona doručil na Okresný úrad
Púchov, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej správy pre posudzovanie vplyvov
na životné prostredie (ďalej EIA) spolu s oznámením o začatí stavebného konania, projektovú
dokumentáciu povoľovanej vodnej stavby, vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok
určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti vydanom Obvodným
úradom životného prostredia v Považskej Bystrici, štátnou správou pre posudzovanie vplyvu na
životné prostredie pod č,j. OÚŽP-2008/00875-3/ZK5 zo dňa 12. 08. 2008.
Na základe doručených dokumentov Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP Púchov,
ako príslušný orgán štátnej správy pre EIA vydal dňa 21. júna 2018 pod č. OU-PU-OSZP2018/000996-2/ZKI záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4) písm. c) zákona č. 24/2006 Z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, z ktorého vyplýva, že porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí zo
zisťovacieho konania navrhovanej činnosti uvedených vo vyššie uvedených podkladoch je v
súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho
konania k oznámeniu o navrhovanej činnosti vydanom pod č,j. OÚŽP-2008/00875-3/ZK5 zo dňa
12. 08. 2008. Predložené podklady rešpektujú podmienky určené orgánom štátnej správy pre
posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vyššie uvedenom rozhodnutí zo zisťovacieho
konania navrhovanej činnosti.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadiska uvedených podľa § 62 ods. 1 a 2
stavebného zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením líniovej
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vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené
práva a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia pre líniovú vodnú stavbu spĺňa
všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny
stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu líniovej vodnej stavby. Na ústnom
pojednávaní sa vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich skutočností. Podľa § 3 ods. 2
správneho poriadku, tunajší úrad postupoval v predmetnom konaní v úzkej súčinnosti so
žiadateľom a s ostatnými účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých
sa dané konanie týkalo a dal im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu predmetného rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší orgán dal účastníkom konania a zúčastneným
osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zo strany účastníkov konania a zúčastnených
osôb nebola voči rozhodnutiu vznesená námietka. Preto príslušný orgán štátnej vodnej správy
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia, na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova
820, 020 01Púchov.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov v správnom konaní.

Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 140c) ods. 8 stavebného zákona má právo podať
odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia vydaného pod č.j. OÚŽP-2008/00875-3/ZK5 zo dňa 12. 08.
2008. V zmysle § 140c) ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu je lehota na podanie
odvolania 15 pracovných dní a začne plynúť dňom zverejnenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Dohňany, Obce Mestečko, a iným
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase, a na úradnej tabuli správneho
orgánu, ktorý písomnosť doručuje a webovej stránke príslušného stavebného úradu:
http://www.minv.sk/?spravne-konania-26. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa doručuje
podľa rozdeľovníka

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca
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Rozdeľovník
Účastníci konania
1. Žiadateľ: AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Česká republika
2. Obec Dohňany, starosta obce, 020 51 Dohňany
3. Obec Mestečko, starosta obce, 020 52 Mestečko
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 810 01 Bratislava 11
5. Reg. odbor Slovenský pozemkový fond, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
6. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku, 834/3, 921 80
Piešťany
9. Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
10. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja , Brnianska 3, 911 05 Trenčín
11. Viera Lešková, Mestečko 92, 020 52 Mestečko
12. Anna Trnková, Komenského 1627/10, 020 01 Púchov
13. Účastníci konania - vlastníci susedných nehnuteľností sú oboznámení o začatí konania
verejnou vyhláškou, z dôvodu, že stavba je líniovou stavbou
14. Projektant: AQUA PROCON s.r.o. - Ing. Čestmír Krkoška, Palackého tř. 12, 612 00 Brno,
Česká republika
Dotknuté orgány a organizácie:
15. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
16. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
20. O2 Slovakia, s.r.o., Eistainova 24, 851 01 Bratislava
21. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
22. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I.
Púchov, 020 71 Nimnica
24. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
25. Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza
26. Železnice SR Bratislava, GR, Odbor expertíz, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
27. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
28. Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01
Považská Bystrica
30. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
31. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
32. OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova
186/1, 017 23 Považská Bystrica
33. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica
34. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OH, OPaK, EIA, Štefánikova 820, 020
01 Púchov

