OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prievidza

OU-PD-OSZP-2022/022883-005

11. 07. 2022

Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Povolenie na vodnú stavbu
Popis konania / Účastníci konania
Stavebník: Obec Lipník, 972 32 Lipník, IČO: 00648833, podal dňa 02.06.2022 žiadosť o vydanie
stavebného – vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: „Obec Lipník – Predné lány, Rozšírenie
splaškovej kanalizácie“ – líniová stavba na pozemkoch parc. číslo C-KN: 1946/9, 552/8, 552/25, 552/14,
556/9, 556/8, 556/7, 556/6, 552/2, 552/15, 552/18, 1884/37, 990/22, 990/34, E-KN: 552/1, 555/1, 555/2,
v k.ú. Lipník, obec Lipník.
Účastníci konania:
1. Obec Lipník, 972 32 Lipník
2. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, Ing. Jozef Krčmárik
4. Vlastníci susediacich pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v
zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných
stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“)
v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:
Obec Lipník, 972 32 Lipník, IČO: 00648833,
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
povoľuje
uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Lipník – Predné lány, Rozšírenie splaškovej kanalizácie“
– líniová stavba na pozemkoch parc. číslo: C-KN: 1946/9, 552/8, 552/25, 552/14, 556/9, 556/8, 556/7,
556/6, 552/2, 552/15, 552/18, 1884/37, 990/22, 990/34, E-KN: 552/1, 555/1, 555/2, v k.ú. Lipník, obec
Lipník.

Obec Jalovec ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. SÚ
2022/00050-4 zo dňa 25.05.2022, právoplatné dňa 29.06.2022, a súhlasné záväzné stanovisko pod č.
SÚ 2022/3111/22588-1 zo dňa 06.07.2022 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa §
120 ods. 2 stavebného zákona.
Účel vodnej stavby: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Stavba sa povoľuje v rozsahu:
Projekt stavby rieši odvádzanie splaškových vôd z lokality Predné lány. Projekt nadväzuje na stavbu:
„Aglomerácia Chrenovec – Brusno, kanalizácia“, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe.
Navrhovaná kanalizačná stoka AE-3 bude napojená na kanalizačný zberač AE vybudovaný v rámci
stavby: „Aglomerácia Chrenovec – Brusno, kanalizácia“. Kanalizačná stoka AE-3 je navrhnutá z PVC
potrubia DN 300 celkovej dĺžky 748 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z plnostenného PVC s hladkou a
plnou neštruktúrovanou stenou s minimálnou tuhosťou SN12. Napojenie stoky bude do šachty Š78 na
zberači AE. Príprava na napojenie bude realizovaná v rámci budovanej kanalizačnej siete v obci Lipník.
Na stoke je navrhnutých celkovo 18 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s vnútorným priemerom 1,0m
osadených na potrubí vo vzdialenosti max. 50m.
Kanalizačné odbočenia k nehnuteľnostiam sú navrhnuté z PVC rúr DN 150, odbočenie ZKP9 a KP 10 je
z PVC rúr DN200. Odbočenia sú ukončené revíznou šachtou PVC DN 400 s poklopom. Celkový počet
kanalizačných odbočení je 37 ks.
Podmienky povolenia:
1. Vodná stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný
stavebný inžinier Ing. Jozef Krčmárik, registračné číslo 1407*Z*2-2, v 12/2021. Overená projektová
dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení
priestorovej polohy predloží stavebník pri kolaudácii stavby.
4. Zhotoviteľ vodnej stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v
lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na
stavebnú činnosť.
5. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo
dňa začatia výstavby.
6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2024. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba
vopred požiadať orgán štátnej vodnej stavby.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné
technické normy.
10. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a
účastníkoch výstavby.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
12. Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto
rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Dodržať STN 73 6005
Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
13. Rešpektovať Zmluvu č. 0960/2022 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave
vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií uzatvorenú medzi
stavebníkom a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica dňa 11.07.2022.
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14. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejnú kanalizáciu je písomná zmluva s
oprávneným prevádzkovateľom podľa § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“).
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií,
a to najmä:
a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom
hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2022/011101-002 zo dňa 05.01.2022:
1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s
odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti
o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona
o odpadoch.
b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a
krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2022/011143-002 zo dňa 17.01.2022:
1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich
koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov).
2. Pri nevyhnutnom výrube je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín
v extraviláne vydáva tunajší úrad.
Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní
činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný
postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodeniu a ničeniu.
c) Obec Lipník, správny orgán pre miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest
pod č. OcUL 688/2022 zo dňa 25.05.2022:
1. Zásyp ryhy v telese ciest zhutniť na takú únosnosť, aby nedochádzalo k poklesu cestného telesa; kryty
šácht osadiť do nivelety vozovky. Konečnú úpravu miestnej komunikácie previesť v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie, 20 cm na každú stranu nad okraj vykopanej ryhy.
2. Stavebné práce realizovať rezaním asfaltového krytu v zmysle platných STN, technologických a
bezpečnostných predpisov a postupov a výkopom nespevnenej plochy komunikácií.
3. Výkopy treba zabezpečiť výstražnou ochrannou páskou a zábranou proti spadnutiu osôb v zmysle
platných bezpečnostných predpisov. Žiadateľ zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na
miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života.
4. Nenarušiť odvodňovací režim miestnych komunikácií.
5. Počas realizácie stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu alebo znečisteniu miestnych komunikácií
a ich príslušenstiev. Prípadné poškodenie alebo znečistenie miestnych komunikácií v zmysle ust. § 9 ods.
5 a ods. 6 cestného zákona (č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) odstrániť okamžite na vlastné
náklady a tiež pozastaviť práce, ktoré vedú k znečisteniu.
d) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát pod č. ORPZ-PDODI-34-089/2022 zo dňa 23.05.2022:
- V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie,
požadujeme pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú
dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad,
technických podmienok a noriem, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení,
- Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi so vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky
alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý
verejný záujem.
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e) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (ďalej len „StVS, a.s.“) pod č.
773/2022-102-036 zo dňa 27.04.2022:
- Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií
a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený
súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.
- Investor/stavebník v čase úpravy vrchného krytu komunikácie, prípadne chodníka, bezodkladne a na
svoje náklady prispôsobí úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie majúce vzťah k terénu.
- V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania
dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
- Z hľadiska ochrany a prítomnosti existujúcich sietí je kompetentný sa vyjadriť prevádzkovateľ našej
infraštruktúry, t.j. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica. Žiadame v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 3/2022/212
zo dňa 13.04.2022.
f) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“)
pod č. 3/2022/212 zo dňa 13.04.2022:
K umiestneniu stavby:
- V záujmovom území stavby sa nachádza rozvádzacie potrubie verejného vodovodu PE DN/OD 110 mm
a jeho zariadenia v prevádzke StVPS, a.s..
Pripomienky k technickému riešeniu stavby:
- Technické riešenie stavieb vodovodov a kanalizácii, ako aj objektov na vodovode / kanalizácii (ČS,
šachty, poklopy, chráničky, odbočky a pod.) musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických
štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a.s. a v prevádzke StVPS, a.s. (sú k
dispozícii na stránke www.stvs.sk ).
- Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 stavebného
zákona).
- Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej
dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad
navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej
republike.
Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke
StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:
• Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov nasledovne:
- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a
verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
• V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona 442/2002 Z.z.
zakázané:
- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo
ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
- vysádzať trvalé porasty;
- umiestňovať skládky;
- vykonávať terénne úpravy.
Podmienky pre realizáciu stavby:
- Pri súbehu a križovaní existujúceho vodovodného potrubia s navrhovanou kanalizačnou stokou
rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005
„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných
komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany, je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy
vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
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- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu,
ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie
zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí
stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté
súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému
stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
g) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina (ďalej len „SSD“) pod zn. 202201-SP-0173-1 zo dňa
31.01.2022:
1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú
orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu
tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto
vyjadrenia.
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:
modrá prerušovaná čiara – VVN vedenia 110kV nadzemné, červená prerušovaná čiara – VN vedenia
22kV vzdušné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné
vedenia.
2. Všeobecné podmienky:
2.1. Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako
aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
2.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky
ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby)
vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
2.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č . 251/2012 Z.z.
a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča
na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1
meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa
môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
2.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
2.5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne
opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany
energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
2.6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca
povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
2.7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu
SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení
podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
2.8. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca
platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a
technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy
a pod).
h) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava (ďalej len „SPP-D“) - pod č. TD/
NS/0063/2022/Kr zo dňa 20.01.2022:
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- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia: STL plynovody, STL pripojovacie
plynovody, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
- Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského
zariadenia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby.
- SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m
bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť
E-služby) najneskôr 3 pracovné dní pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia
prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom pásme uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností
v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako
1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských
zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku
križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie
ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a
taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými
kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred
požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo
vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na
vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby
ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života,
zdravia a majetku verejnosti,
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- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702
01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete
v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné
šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne
UPOZORNENIE :
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 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.
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.
i) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPUTN-2022/1560-2/3974/Osw zo dňa 18.01.2022):
- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s
dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) písomne,
e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to
vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ
Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme
ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s
uvedením telefonického kontaktu
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác
ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť
nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny
až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri
pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z
nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu.
Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín
predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze;
správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu,
rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
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- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia
zemných prác až po ich ukončenie.
j) Ďalšie podmienky:
- Počas realizácie a prevádzky stavby dodržať opatrenia na ochranu kvality povrchových vôd a
podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona.
- Všetky zemné a stavebné práce zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd.
Používané mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave, nesmie dochádzať k úniku znečisťujúcich
látok na terén.
- V prípade mimoriadneho úniku znečisťujúcich látok z motorových vozidiel alebo stavebných
mechanizmov neodkladne vykonať technické opatrenia na ochranu kvality vôd, znečistenie okamžite
odstrániť a zasiahnuté miesto uviesť do pôvodného stavu.
- Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody
zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na
návrh príslušný súd.
- Ku kolaudácii stavby vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
Majetkoprávne vzťahy
Stavba sa bude realizovať v k. ú. Lipník, obec Lipník, na pozemkoch parcelné číslo: C-KN: 1946/9, 552/8,
552/25, 552/14, 556/9, 556/8, 556/7, 556/6, 552/2, 552/15, 552/18, 1884/37, 990/22, 990/34, E-KN: 552/1,
555/1, 555/2, v k.ú. Lipník, obec Lipník, zapísaných na LV č. 1 a LV č. 935 vo vlastníctve obce Lipník.
Všeobecné ustanovenia:
1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená
právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj
pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z
podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18
Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9931/1.
Odôvodnenie
Stavebník: Obec Lipník, 972 32 Lipník, IČO: 00648833, podal dňa 02.06.2022 Okresnému úradu
Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredia žiadosť o vydanie stavebného – vodoprávneho
povolenia na vodnú stavbu: „Obec Lipník – Predné lány, Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ – líniová
stavba na pozemkoch parc. číslo C-KN: 1946/9, 552/8, 552/25, 552/14, 556/9, 556/8, 556/7, 556/6,
552/2, 552/15, 552/18, 1884/37, 990/22, 990/34, E-KN: 552/1, 555/1, 555/2, v k.ú. Lipník, obec Lipník,
zapísaných na LV č. 1 a LV č. 935 vo vlastníctve obce Lipník.
Správny orgán listom č. OU-PD-OSZP-2022/022883-002 zo dňa 06.06.2022 oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho
zisťovania. V oznámení o začatí konania uviedol miesto kde možno nahliadnuť do podkladov rozhodnutia
a určil lehotu, v ktorej mali účastníci konania a dotknuté orgány možnosť uplatniť svoje námietky a
pripomienky. V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky k predmetu konania.
Obec Jalovec ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. SÚ
2022/00050-4 zo dňa 25.05.2022, právoplatné dňa 29.06.2022, a súhlasné záväzné stanovisko pod č.
SÚ 2022/3111/22588-1 zo dňa 06.07.2022 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa §
120 ods. 2 stavebného zákona.
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V konaní boli predložené nasledovné doklady:
- záväzné stanovisko RÚVZ Prievidza č. B/2021/01626-HŽP/00080 zo dňa 10.01.2022,
- vyjadrenie OR Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi č. ORHZ-PD-2022/000009 zo dňa
03.01.20220,
- vyjadrenia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie: štátna vodná správa
pod č. OU-PD-OSZP-2022/011075-002 zo dňa 11.01.2022, štátna správa v odpadovom hospodárstve
pod č. OU-PD-OSZP-2022/011101-002 zo dňa 05.01.2022, štátna správa ochrany prírody a krajiny č.
OU-PD-OSZP-2022/011143-002 zo dňa 17.01.2022,
- vyjadrenie obce Lipník č. OcUL 688/2022 zo dňa 25.05.2022,
- stanovisko OR PZ v Prievidzi, ODI pod č. ORPZ-PD-ODI-34-089/2022 zo dňa 23.05.2022,
- stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 167-90/2022 zo dňa 11.01.2022,
- záväzné stanovisko KPÚ Trenčín pod č. KPUTN-2022/1560-2/3974/Osw zo dňa 18.01.2022,
- vyjadrenie StVS, a.s., Banská Bystrica pod č. 773/2022-102-036 zo dňa 27.04.2022,
- vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica pod č. 3/2022/212 zo dňa 13.04.2022,
- vyjadrenie SSD, a.s., Žilina, zn. 202201-SP-0173-1 zo dňa 31.01.2022,
- vyjadrenie SPP-D, a.s., Bratislava č. TD/NS/0063/2022/Kr zo dňa 20.01.2022,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612137605 zo dňa 22.12.2021,
- vyjadrenie MICHALOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany č. BA-4338 2021 zo dňa 06.12.2021,
- NAFTA a.s. Bratislava č. Z-NAF-001105/2022 zo dňa 26.01.2022.
Podľa § 16 ods. 5 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníci prevádzkovo
súvisiacich verejných kanalizácií alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné
práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejnej
kanalizácie. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníkom verejnej kanalizácie rozumie aj stavebník, ktorý
žiada o stavebné povolenie umiestnenej stavby a stavebník rozostavanej stavby verejnej kanalizácie.
Písomná zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií alebo vlastníkov ich častí
prevádzkovo súvisiacich je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia na prevádzkovo súvisiace
verejné kanalizácie.
Stavebník predložil k vydaniu stavebného povolenia Zmluvu č. 0960/2022 o podmienkach uzatvorenia
budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných
kanalizácií uzatvorenú so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974
01 Banská Bystrica dňa 11.07.2022.
S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania
predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán
štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53
správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy
- overená projektová dokumentácia vodnej stavby
Príloha k verejnej vyhláške:
- prehľadná situácia stavby
Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s §
73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na
jeho webovom sídle. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Lipník podľa ustanovenia §
26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame obec Lipník verejnú vyhlášku zaslať tunajšiemu úradu
s vyznačením dátumu zverejnenia (vyvesenia/ zvesenia).
Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:
Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:
Rozhodnutie sa doručí:
Na vyvesenie
1. Obec Lipník, 972 32 Lipník
Účastníkom konania
1. Obec Lipník, 972 32 Lipník
2. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, Ing. Jozef Krčmárik
4. Verejnou vyhláškou - ostatným účastníkom konania, vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb,
ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo
dotknuté
Na vedomie
5. Obec Jalovec, 972 31 Jalovec
6. Obec Lipník 972 32 Lipník, orgán štátnej správy miestnych ciest a účelových ciest
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. OR PZ ODI, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza
9. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa
Obec Lipník, Lipník , 972 32 Lipník, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Ing. Jozef Krčmárik, Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika

Na vedomie
Obec Jalovec, okres Prievidza, Mlynská 636, 972 31 Ráztočno
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, M. Mišíka 11, 971 66
Prievidza 1
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
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SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
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