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Popiskonania/Účastnícikonania 

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako vecne a miestne príslušný 

orgánštátnejvodnejsprávypodľaustanovení§58písm.c),§61písm.a)a§71zákonač.364/2004Z.z.ovodáchao

zmenezákonaSNRč.372/1990Zb.opriestupkochvzneníneskoršíchpredpisov(ďalej 

„vodnýzákon“)vnadväznostinaustanovenia§5zákonač.525/2003Z.z.oštátnejsprávestarostlivostioţivotné

prostredieaozmeneadoplneníniektorýchzákonovapodľaustanovenia§2ods.3,§3ods.1písm. e) zákona č. 

180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorýchzákonov a ako 

špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a 

stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v nadväznostina 

ustanovenie § 61 písm. c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, prerokoval ţiadosť ObceStebník, 

so sídlom Stebník 11, 086 33 Zborov o vodoprávne – stavebné povolenie vodných stavieb 

„SO02RozšírenievodovoduaSO03Rozšíreniesplaškovejkanalizácie“,ktorésúsúčasťouhlavnejstavby 

„Stebníkrozšírenieinţinierskychsietí“avsúladesustanovením§46zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní 

(ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 

73ods.1citovanéhovodnéhozákona,rozhodoltakto: 

 
Výrok 

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v nadväznosti na ustanovenie 

§ 

66zákonač.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníneskoršíchpred

pisova§10vyhláškyMinisterstvaţivotnéhoprostrediaSlovenskejrepublikyč.453/2000Z.z.,ktorousavykonáv

ajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona 

 
povoľuje 

 
stavebníkovi: Obec Stebník, so sídlom Stebník 11, 086 33 Zborov, IČO: 00 322 

601vodnéstavby: 

Stavebné objekty „SO 02 Rozšírenie vodovodu a SO 03 Rozšírenie splaškovej 

kanalizácie“,ktorésúsúčasťouhlavnejstavby„Stebníkrozšírenieinţinierskychsietí“. 

Vodnéstavbysapovoľujú,akolíniovéstavbyazrealizovanébudúnapozemkochpodľaregistraCKNparc.č.465a

454/1vkatastrálnomúzemíStebník. 
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Vsúlades§26ods.4zákonač.364/2004Z.z.ovodáchaozmenezákonaSNRč.372/1990Zb.o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) je toto rozhodnutie súčasnestavebným povolením 

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku(ďalejlen„stavebnýzákon“)vzneníneskoršíchpredpisov. 

 
A. Popisdruhuaúčelupovoľovanejvodnejstavby: 

Účelom predpokladaných vodných stavieb „SO 02 Rozšírenie vodovodu a SO 03 Rozšírenie 

splaškovejkanalizácie“,ktorésúsúčasťouhlavnejstavby„Stebníkrozšírenieinţinierskychsietí“jerozšírenievo

dovoduasplaškovejkanalizácieknovonavrhovanejbytovejvýstavbe. 

 
Členeniestavby: 

SO02Rozšírenievodovodu, 

SO 03Rozšírenie splaškovejkanalizácie. 

 
Stavebnýobjekt„SO02Rozšírenievodovodu“ 

Rozšírenie vodovodu je navrhnuté pre zásobovanie vodou bytovej výstavby z existujúceho 

verejnéhovodovodu DN 80 liatina, ktorý je vedený súbeţne s potokom Rosutská voda v zeleni. 

Pripojenie 

saprevedienaexistujúcerozvodnévodovodnépotrubieDN80vobciStebník.Vodovodnépotrubiesapripojínae

xistujúciverejnývodovodDN80napozemkupodľaregistraCKNparc.č.465vzelenivedľamiestnejcesty. 

Pripojenie projektovaného rozvodného vodovodného potrubia „S“ DN 80 mm sa prevedie na 

existujúcerozvodné potrubie DN 80 v zeleni medzi miestnou komunikáciou a potokom Rosutská voda. 

PodľavyjadreníVVS,a.s.Bardejovvmiestepripojeniasavybudujearmatúrnašachta,vktorejbudúumiestnené

dva uzávery vody na odbočkovej tvarovke. Trasovanie rozvodného potrubia „S“ od bodu pripojenia 

jevedené kolmo v miestnej ceste, kde kriţuje NN vedenie. Za kriţovaním NN vedenia 

trasavodovodupotrubia „S“ smeruje k projektovanej kanalizácii pomocou lomov a odstaničenia 10,6 m, 

kde je vedenátrasa vodovodného potrubia „S“ súbeţne s projektovanou splaškovou kanalizáciou aţ do 

konca 

trasy,kdejeukončenáautomatickýmodvzdušnenímpotrubia.Trasajevedenávmiestnejkomunikácií,ktoráje 

so štrkovým krytom. Na vodovodné potrubie „S“ sa pripoja štyri (4) vodovodné odbočky 

pomocounavŕtavacích pásov 80/25, za ktorým je umiestnený uzatvárací ventil so zákopovou súpravou. 

Obidvevodovodnéprípojkysúukončenénahraniciparcelyakoncisúzazátkované.Konceprípojoksúoznačené

orientačnýmistĺpikmi.Vstaničení190mjenavrhnutýpodzemnýhydrant.Naodvzdušnenievodovodnéhopotru

bia bude slúţiť automatická odvzdušňovacia súprava, ktorá je umiestnená na konci 

vodovodnéhopotrubia v staničení 191,0 m. Trasa vodovodu bude kriţovať projektované kanalizačné 

prípojky. Navodovodný rad „A“ sa pripoja štyri (4) vodovodné prípojky, ktoré budú ukončené na hranici 

jednotlivýchparciel.HneďzapripojenímnaverejnývodovodjenavrhnutýuzáverDN80varmatúrnejšachte,sdru

hýmuzáveromnapokračujúcompotrubínakoniecobce. 

 
Vodovodné potrubie je vyprojektované z rúr HDPE S8 DN 80 PN10 dĺţky 191,0 

m.PrípojkysúvyprojektovanézrúrHDPES8DN32PN10dĺţky6,0m. 

 
Stavebnýobjekt„SO03Rozšíreniesplaškovejkanalizácie“ 

Obec Stebník plánuje uskutočniť ČOV, do ktorej bude zaústená navrhovaná splašková 

kanalizácia.Odvedenie splaškových vôd z výstavby rodinných domov v Obci Stebník z existujúcej ulice je 

navrhnutéstokou„S“,ktorásazaústidosplaškovejkanalizácieDN250,ktorábudevedenásúbeţnespotokomRo

sutskávodadošachtypodľadodanýchpodkladovS37-

jestvujúcej.DostokySDN250sazaústiazatiaľštyri(4)kanalizačnéodbočky(prípojky)priamodopotrubiaodbočk

ovýmitvarovkami–

kanalizačnýmiprípojkamiDN150mm.Kaţdákanalizačnáprípojkajeukončenázátkounahranicijednotlivýchpa

rciel.Kaţdáprípojkamusíbyťoznačenáorientačnoutabuľoupoprípadestĺpikom. 

Stoka „S“ sa zaústi do existujúcej splaškovej kanalizácie DN 250 mm priamo revíznej šachty. 

Zaústeniesa prevedie pomocou pribudovania spádiska k jestvujúcej šachte, ktorá má hĺbku 3,1 m. 

Zaústenie 

došachtymusíbyťprevedenépod90ºuhlom.TrasovaniestokySDN250mmjenavrhnuténajskôrvzelenimedzi

bezmennýmpotokomaelektrickýmstĺpom.Potomtrasasmerujekmiestnejceste,kdebudetrasavodovodu 
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viesť súbeţne so splaškovou kanalizáciou aţ do konca ulice, kde je posledná parcela určenána 

výstavbu. V šachtách „S1“, „S2“, „S3“ a „S4“ sa mení smer stoky. Za šachtou „S4“ je trasa vedená 

vpriamomsmere.Ukončeniestoky„S“jerevíznoušachtou„S7“,ktorábudeakokoncová.Nastoke„S“sú 
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navrhnutérevíznešachty„S1“aţ„S7“.Donavrhovanejstoky„S“sazaústiakanalizačnéodbočkyPR1a PR2 k 

jestvujúcim rodinným domom a odbočku PR3 a PR4 pre parcely určené na výstavbu rodinnýchdomov. 

Zaústenie sa prevedie priamo do potrubia pomocou odbočkovej tvarovky 250/120. Všetky štyriprípojky 

sú navrhnuté v dĺţke 2,5 m. Ukončenie prípojok je zaslepením (zátkou), aby sa do 

potrubianedostalanečistota. 

 
Stoka S je z rúr PVC SN8, DN 250 dl. 200,0 

m.Prípojky sú z rúr PVC SN8, DN 150 dl. 10,0 

m.Prípojkypočetks4,0. 

RevíznešachtyprefabrikovanéDN1000ks7,0. 

 
Nakanalizáciisúnavrhnutérevíznešachty,ktoréslúţianarevíziuaúdrţbukanalizačnejsiete.Kanalizačné 

siete sú typizované objekty z prefabrikovaných dielcov a prikryté liatinovými poklopmi.Poklopy 

kanalizačných šachiet sa v chodníku a komunikácií ukladajú zarovno s terénom (na upravenýterén). 

Poklopy, ktoré sú umiestnené v zelenom páse sa umiestnia 10 cm nad terén a v poli 50 cm 

nadterén.Kanalizačnéšachty,ktorésúumiestnenévpoliavzelenisúprikrytébetónovýmipoklopmi. 

 
Podrobnostivodnýchstaviebsúvypracovanévprojektovejdokumentáciiprestavebnépovoleniestavby,ktorév

ypracovalaspoločnosťB+Bprojekts.r.o.,sosídlomJánošíkovač.26,08001Prešov,autorizovanýstavebný 

inţinier Ing. Ivan Bača, číslo oprávnenia 0501*A2. Projektové dokumentácie pre 

stavebnépovoleniebolivypracovanévmesiacochmáj/jún2020,archívneč.22/20. 

 
B. Záväznépodmienkypovolenianauskutočnenievodnejstavbypodľaustanovenia§26ods.2vodnéhozákon

avnadväznostinaustanovenie§66ods.3aods.4stavebnéhozákona: 

1. Stavbybudúuskutočnenépodľadokumentácieoverenejšpeciálnymstavebnýmúradomvstavebnom 

konaní, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôţu byť urobené 

bezpredchádzajúcehopovoleniašpeciálnehostavebnéhoúradu. 

2. Stavbynesmúbyťzačaté,pokiaľpovolenienenadobudloprávoplatnosťpodľaustanovenia§52zákonač.71/1

967Zb.osprávnomkonanívzneníneskoršíchpredpisov. 

3. Odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom 

znení(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskoršíchpredpisov). 

4. Akdôjdeknutnostivýrubustromovakríkovrastúcichmimolesjestavebníkpovinnýpoţiadaťpríslušnýorgáno

chranyprírodypodľa§69zákonač.543/2002Z.z.oochraneprírodyakrajinyosúhlasnavýrubdrevinypodľausta

novenia§47ods.3citovanéhozákona. 

5. Na uskutočnenie stavieb moţno podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona pouţiť iba 

stavebnývýrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

Doklady ooverenípoţadovanýchvlastnostívýrobkovstavebníkpredloţíkukolaudáciístavby. 

6. Zabezpečiťochranuverejnýchzáujmov,predovšetkýmzdraviaľudíaţivotnéhoprostredia. 

7. Pri stavbách a ich uskutočňovaní musia byť dodrţané všeobecné technické poţiadavky podľa § 

48stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti 

ovšeobecnýchtechnickýchpoţiadavkáchnavýstavbuavšeobecnýchtechnickýchpoţiadavkáchnastavbyuţí

vanéosobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

8. Pri uskutočnení stavieb je nutné dodrţať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technickýchzariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodrţať platné bezpečnostné 

predpisy obezpečnostipráceatechnickýchzariadení. 

9. Stavebník je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby podľa ustanovenia § 

66ods.3písm.h)stavebnéhozákona. 

10. Stavebnýdenníkvediestavbyvedúcialebostavebníkodprvéhodňaprípravnýchprácaţdoukončeniastav

ebnýchprácnastavbepodľa§46ods.2stavebnéhozákona. 

11. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku [§ 66 ods. 4 písm. 

j)stavebnéhozákona]. 

12. Stavbabudedokončenánajneskôrdo31.12.2023. 

13. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní [§ 62 ods. 1 písm. d) stavebného 

zákona],stavebníkjepovinnýoznámiťšpeciálnemustavebnémuúraduadresu(sídlo)zhotoviteľastavbydo15d

níposkončenívýberovéhokonania. 
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14. Stavebníkjepovinnýpredzačatímzemnýchprácpoţiadaťjednotlivýchsprávcovinţinierskychsietíoichvyt

ýčenieapráceuskutočňovaťtak,abynedošlokichpoškodeniu. 

15. Priúpraváchokolitéhoterénu,nesmúbyťpouţitéznečisťujúcelátky,ktorébymohlispôsobiťzhoršeniekvalit

ypovrchovýchapodzemnýchvôdvpredmetnejlokalite. 

16. V rámci realizácie stavebných prác je moţné pouţiť len stavebné mechanizmy v 

bezpochybnomtechnickomstavealentakéstavebnémateriály,ktoréneohroziakvalitupovrchovýchapodzem

nýchvôdvpredmetnejlokalite. 

17. Po skončení stavebných prác bude okolie stavieb dané do pôvodného stavu, za čo 

zodpovedástavebník.Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali škody 

tretímosobám. 

18. Stavby sa môţu uţívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného 

zákona).Stavebník je povinný poţiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného 

konania avydanie povolenianauţívaniepredmetnejstavby(§26vodnéhozákona, §79stavebnéhozákona). 

19. Na stavebný objekt „SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ bude moţné vydať 

kolaudačnérozhodnutie, aţ po uskutočnení navrhovanej ČOV obce Stebník a po vydaní kolaudačného 

rozhodnutia,ktorýmsapovolíjejuţívanie. 

 
C. Ďalšiepodmienky,ktorýmisazabezpečujúplneniapoţiadaviekdotknutýchorgánovnazabezpečenieochra

nyverejnýchzáujmovaprávomchránenýchzáujmovúčastníkovkonania: 

1. OkresnýúradBardejov,odborstarostlivostioţivotnéprostredie,odpadovéhospodárstvo,poţiadavkyvyplý

vajúcezvyjadreniač.OU-BJ-OSZP-2020/008133-004zodňa05.08.2020: 

1. Prirealizáciístavbydodrţiavaťhierarchiuodpadovéhohospodárstva,toznamenápredchádzaťvzniku 

odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné pouţitie, recykláciu, iné zhodnocovanie 

odpadov(energetickézhodnocovanie)predichzneškodnením. 

2. Odovzdaťodpadyosobeoprávnenejnanakladaniesodpadmi. 

3. Dodrţiavať povinnosti drţiteľa odpadu podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

adoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov. 

4. Stavebnéodpadyvznikajúceprivýstavbe,údrţbe,rekonštrukciialebodemoláciikomunikáciemateriálovoz

hodnotiťprivýstavbe,rekonštrukciialeboúdrţbekomunikácii. 

5. V prípade vzniku nebezpečných odpadov nakladať s nimi v súlade s ustanovením § 25 zákona 

č.79/2015Z.z.oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisovaplniť 

povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území SR podľa § 26 zákona č. 79/2015 Z. z. 

oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov. 

6. Drţiteľ odpadu je povinný zhromaţďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením 

alebonajdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromaţďovanie odpadu je povinnosťou 

pôvodcuodpadupoţiadaťosúhlasorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstva. 

7. V prípade skladovania výkopovej zeminy je pôvodca odpadu povinný poţiadať príslušný orgán 

štátnejsprávy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre 

pôvodcuodpadupodľa§97ods.1písm.v)zákonač.79/2015Z.z.oodpadoch. 

8. Technické správy projektovej dokumentácie, objekt SO 02 a SO 03 pre stavebné povolenie - 

časťlikvidácia odpadov a bilancia odpadových látok upraviť podľa platnej legislatívy v oblasti 

odpadovéhohospodárstva. 

9. Kukolaudačnémukonaniupredloţiťevidenciuodruhochamnoţstveodpadovvzniknutýchprirealizáciípred

metnej stavby a nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadovz 

predmetnej stavby. Objekt SO 02 Rozšírenie vodovodu počas realizácie stavby sa predpokladá 

vznikodpadov, ktoré sú zaradené v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 365/215 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalógodpadovvzneníneskoršíchpredpisovdonasledujúcichkategórií: 

a) nebezpečnéodpadyoznačenépísmenom“N“:-niejepredpokladvzniku, 

b) odpady, ktoré nie sú nebezpečné –ostatné odpady, označené písmenom „O“: 

- kódodpadu170302bitúmenovézmesiinéakouvedené170301,predpokladanémnoţstvo0,1037t, 

- kódodpadu170407zmiešanékovy,predpokladanémnoţstvo0,503t, 

- kódodpadu 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v17 05 03, predpokl. mnoţstvo 2,37 t. 

SO03Rozšíreniesplaškovejkanalizáciepočasrealizáciestavbysapredpokladávznikodpadov,ktorésúzarad

ené v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 

zneníneskoršíchpredpisovdonasledujúcichkategórii: 

a) nebezpečnéodpadyoznačenépísmenom„N“:-niejepredpokladvzniku, 
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b) odpady, ktoré nie sú nebezpečné –ostatné odpady, označené písmenom „O“: 
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- kódodpadu1703 02bitúmenovézmesi inéakouvedené17 0301, 

- kódodpadu170407zmiešanékovy, 

- kód odpadu 17 05 04zemina a kamenivo inéako uvedené v 1705 03. 

Zároveň upozorňujeme, ţe podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Pôvodca odpadu, ak ide o odpady 

vznikajúce 

pristavebnýchprácachademolačnýchprácach,vykonávanýchvsídlealebomiestepodnikaniaorganizačnejzlo

ţke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je 

právnickáosoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 

vykonávajú; privykonaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené 

práce vykonáva.Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní 

povinnosti podľa § 

14“.Podľa§77ods.3,4zákonač.79/2015Z.z.oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonovv znení 

neskorších predpisov „Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe,údrţbe, 

rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané 

stavebnépovolenienavýstavbu,údrţbu,rekonštrukciualebodemoláciukomunikáciíaplnípovinnostipodľa§1

4“.Osoba uvedená v ods. 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z 

demoláciímateriálovozhodnotiťprivýstavbe,rekonštrukciialeboúdrţbekomunikácií. 

Podľa§1ods.2písm.h)zákonač.79/2015Z.z.oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznení 

neskorších predpisov tento zákon sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene 

savyskytujúcimateriálvykopanýpočasstavebnýchprác,akjeisté,ţesamateriálpouţijenaúčelyvýstavbyvprir

odzenomstavenamieste,naktoromsavykopal. 

2.OkresnýúradBardejov,odborstarostlivostioţivotnéprostredie,ochranaprírody,poţiadavkyvyplývajúcezv

yjadreniač.OU-BJ-OSZP-2020/008153-002zodňa09.07.2020: 

1. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčasti (kmeň a koruna) ! 

Vnevyhnutnomprípadepotrebyriešeniavýkoputrasyvblízkostikoreňovéhosystémudreviny,jepotrebnétrasu 

dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu 

kukoreňovýmsystémomkonkrétnychstromov. 

2. Privýkopoch preuloţenie potrubiasa musídbať očo najmenšiezhoršenie ţivotnéhoprostredia. 

3. Poukončenístavebnýchprác(zemnýchvýkopovýchprácach)apousadnutízeminy,daťteréndopôvodného

stavu,zatrávniťavýstavbounarušenéokolieupraviť. 

4. Vprípadepotrebyvýrubudrevín,preukázaťsplneniepodmienokvýrubupodľa§47ods.3zákonač.543/2002

Z.z.oochraneprírodyakrajiny. 

3.Východoslovenskádistribučná,a.s.,sosídlomMlynská31,04291Košice,poţiadavkyvyplývajúcezvyjadreni

ač.10645/2020zodňa03.07.2020: 

NastaveniskuavjehotesnejblízkostisanachádzanadzemnéNNvedenieapodzemnéNNaVNvedenia(orienta

čne zakreslené v priloţenej situácii). Podzemné elektrické vedenia sú v zmysle § 43 

zákona251/2012Z.z.chránenétakto: 

(1) Naochranuzariadenísústavysazriaďujúochrannépásma.Ochrannépásmojepriestorvbezprostrednej 

blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a 

plynulejprevádzkyanazabezpečenieochranyţivotaazdraviaosôbamajetku. 

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzená zvislými rovinami 

pooboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 

odkrajnéhokábla.Tátovzdialenosťje: 

a)1mprinapätído110kVvrátanevedeniariadiacejregulačnejazabezpečovacejtechniky. 

(3) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 

okremprípadovpodľaodseku14,zakázané: 

a) zriaďovaťstavby,konštrukcie,skládky,vysádzaťtrvaléporastyapouţívaťosobitneťaţkémechanizmy; 

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce 

inéčinnosti,ktorébymohliohroziťelektrickévedenie,spoľahlivosťabezpečnosťprevádzky,prípadnesťaţiťprís

tupkelektrickémuvedeniu. 

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, ţiadame však 

dodrţaťnasledovnépodmienky: 

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky 

amapovéhopodkladusvyznačenouzáujmovouoblasťounae-

mailovúadresu:skripko_stefan@vsdas.sk,tel.0556102792–

mailto:skripko_stefan@vsdas.sk
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Ing.ŠtefanŠkripkoalebostolicny_peter@vsdas.sk,tel.0556102213–Ing.PeterStoličný. 

mailto:stolicny_peter@vsdas.sk
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2. Vprípade,ţebudekriţovanénašepodzemnévedenie,alebodôjdekusúbehuplánovanéhovýkopusním,jeb

ezpodmienečnenutnézistiťnaševedenieprotivznikuprevisu. 

3. Odkryté vedeniemusí byťchránené protimechanickému poškodeniu. 

4. Prikríţovaní,resp.súbehunášhovedeniasnovoukladanýmiinţinierskymisieťamimusiabyťdodrţanéminim

álnevzdialenosti,stanovenésSTN736005zmenaa)tab.1,2. 

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. ţiadame, aby bol 

prizvanýzástupcanašejspoločnostikvôlikontrolenepoškodenostivedenia. 

6. Zástupcunašejspoločnostiţiadamekontaktovaťminimálne2pracovnédnipredzasypanímodkrytéhokábla

.Kontaktnazástupcunašejspoločnosti:tel.0556104168,0556104169. 

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v 

zmysleSTN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa 

potrebyochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 

332000-5-52a736005. 

Ďalej Vás upozorňujem, ţe môţe dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú 

vmajetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich 

priebehyneevidujeem. 

Pri zemných prácach v blízkosti nadzemného vedenia nesmie dôjsť k porušeniu statiky a 

uzemňovacejsústavy nadzemného NN distribučného vedenia. Poţadujeme dodrţať ustanovenia STN 

33 3300 ominimálnychdovolenýchvzdialenostiachobjektovodNNvedení. 

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných 

predpisovţiadame,abybolrešpektovanýrozsahochrannéhopásmanovovzniknutejstavbyvočiexistujúcimča

stiamregionálnejdistribučnejsústavyprevádzkovateľaVSD,a.s.Vprípadenedodrţaniatejtopoţiadavky si 

bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone 

povolenejčinnostivzniknúztitulu,ţesajejstavbyazariadeniadostalidoochrannéhopásmanovovzniknutejstavby. 

4. SPP - Distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, poţiadavky vyplývajúce 

zostanoviskač.TD/NS/0234/2020/Lözodňa03.07.2020: 

- predrealizáciouzemnýchpráca/alebopredzačatímvykonávaniainýchčinností,jestavebníkpovinný 

poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnejobjednávky,ktorújepotrebnézaslaťnaadresu:SPP-

distribúcia,a.s.,Sekciaúdrţby,MlynskéNivy44/b,825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídleSPP-D(www.spp-distribúcia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/aleboprevádzkydistribučnejsiete,SPP-

Dvykonávabezplatnevytyčovanieplynárenskýchzariadenídovzdialenosti100m,aleboakdobavytyčovanian

epresiahne1hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcoviprevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, tel. č. +421 55 242 5507) najneskôr 7 dní pred 

zahájenímplánovanýchprác, 

- stavebníkjepovinnýzabezpečiťprístupnosťplynárenskýchzariadenípočasrealizáciečinnostizdôvodupotre

by prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údrţby a 

výkonuodbornýchprehliadokaodbornýchskúšokopráv,rekonštrukcie (obnovy)plynárenskýchzariadení, 

- stavebníkjepovinnýumoţniťzástupcoviSPP-

Dvstupnastaveniskoavýkonkontrolyrealizáciečinnostívochrannompásmeplynárenskýchzariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na kaţdú stranu 

odobrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po predchádzajúcom 

vytýčeníplynárenskýchzariadenívýhradneručnebezpouţitiastrojovýchmechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 

predzasypanímvýkopuzástupcuSPP-

Dnavykonaniekontrolystavuobnaţenéhoplynárenskéhozariadenia,podsypu a obsypu plynovodu a 

uloţenia výstraţnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný dostavebnéhodenníka, 

- prístupkakýmkoľvektechnologickýmzariadeniamSPP-

Dniejepovolenýamanipuláciasnimijeprísnezakázaná,pokiaľsanatietoprácenevzťahujevydanépovolenieS

PP-D, 

- odkrytéplynovody,káble,ostatnéinţinierskesietemusiabyťpočasodkrytiazabezpečenéprotipoškodeniu, 

- stavebníknesmienadtrasouplynovodurealizovaťtakéterénnéúpravy,ktorébyzmenilijehodoterajšiekrytiea

hĺbkuuloţenia,vprípadezmenyúrovneterénupoţadujemevšetkyzariadeniaapoklopyplynárenskýchzariade
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níosadiťdonovejúrovneterénu, 



11/11  

- kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásenéSPP-Dnatel.č.:0850111727, 

- upozorňujeme, ţe SPP-D môţe pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podaťpodnetnaSlovenskúobchodnúinšpekciu(SOI),ktorájeoprávnenázaporušeniepovinnostivochrannom

a/alebo bezpečnostnom páse plynárenského zariadenia uloţiť podľa ustanovení Zákona o 

energetikepokutuvovýške300,-€aţ150000,-

€,poškodenímplynárenskéhozariadeniamôţedôjsťajkspáchaniutrestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania 

aohrozovaniaprevádzkyvšeobecneprospešnéhozariadeniapodľa§286,alebo§288zákonač.300/2005 

Z.z. Trestnýzákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebnéhozákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v 

Zápise 

zvytýčeniaplynárenskýchzariadeníataktieţustanoveniaTechnickýchpravidielpreplyn(TPP)najmäTPP702

01,TPP70202, 

- stavebníkjepovinnýrešpektovaťazohľadniťexistenciuplynárenskýchzariadenía/aleboichochrannýcha/ale

bobezpečnostnýchpásiem, 

- stavebníkjepovinnýprisúbehuakriţovanínavrhovanýchvedenísexistujúcimiplynárenskýmizariadeniami 

dodrţaťminimálneodstupnévzdialenostivzmysleSTN736005aTPP 90601, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 

oenergetike umiestňovať nadzemnéstavby, kontrolné šachty,trvalé porastya pod. 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove, so sídlom Štefániková 685/1, 

08501Bardejov,poţiadavkyvyplývajúcezostanoviskač.ORZH-BJ2-2020/000237-002zodňa23.09.2020 

–bezpripomienok: 

NavrhovanávetvarozvádzaciehopotrubiapriemeruDN80budemôcťplniťajdoplnkovúfunkciuspočívajúcuvdo

dávkevodynahaseniepoţiarovibaprestavby 

- podľa poloţky1prílohy č.1kvyhláške č.699/2004Z. z,a 

- vzdialenéod odbernýchmiest podľapoţiadavky v§ 8 ods.9 vyhláškyč. 699/2004Z. z. 

6. Východoslovenskávodárenskáspoločnosťa.s,závodBardejov,sosídlomDuklianska3,08501Bardejov, 

poţiadavky vyplývajúcezo stanoviska č.90819/2020/O zodňa 05.08.2020: 

Vprípade,aksainvestorstavbyrozhodnepoukončenístavbymajetokponechaťvovlastníctveţiadame: 

- v mieste napojenia vybudovať vodomernú šachtu, v ktorej bude osadený vodomer na meranie 

odberuvodyprecelézastavanéúzemie,ktorébudetotorozšírenievodovodnejsietezásobovaťpitnouvodou,vz

mysleuzatvorenejzmluvy, 

- rozšírenievodovoduzrealizujeinvestornavlastnénáklady,podobneajopravynanovovybudovanejsietiznáša

investorstavby, 

- VVS, a.s., závod Bardejov v takomto prípade zodpovedá za kvalitu vody v mieste napojenia na 

verejnývodovod. 

V prípade, ak sa investor stavby rozhodne novovybudované rozšírenie vodovodnej siete odpredať 

domajetkuspoločnostiVVS,a.s.zapodmienok,ktoréurčíVVS,a.s.,závodBardejovţiadame: 

1. Po vydaní stavebného povolenia uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, medzi VVS, a.s., 

Košiceastavebníkom(investorom)–kontaktnáosobaMarchevskýRichard0910/868506. 

2. Dodávkumateriáluzabezpečínašaspoločnosťnanákladyinvestora,príp.zabezpečímateriálinvestorstavb

ynazákladešpecifikáciímateriálu,ktorébudúvyhovovaťpoţiadavkámVVS,a.s.(potrebnéosobnekonzultovať

spracovníkomMTZzávoduBardejov–JozefMeščan0902/968203). 

3. Montáţne práce zrealizuje výhradne naša spoločnosť na základe objednávky prác. Termín prác 

jepotrebnéprejednaťsozástupcomzávoduBc.RastislavJavorský0902/968236minimálnemesiacvopred.Ze

mnéprácemôţeinvestovaťzabezpečiťsám(vprípadezáujmumôţevýkopovéprácezrealizovaťnašaspoločno

sťnazákladeobjednávky). 

4. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby, stavebník uzatvorí 

sVVS, a.s. Košice kúpnu zmluvu za podmienok stanovených našou spoločnosťou a odovzdá 

všetkypotrebnépodklady(projektovúdokumentáciu,porealizačnézameranieskutkovéhostavu,zápisniceoo

dovzdaníaprevzatístavbymedzidodávateľomainvestorom,zmluvuozriadenívecnéhobremenaaprospechV

VS,a.s.naparcelydotknutéstavbou,právoplatnéúzemné,stavebnéakolaudačné rozhodnutia, prevádzkový 

poriadok, zápisy o tlakových skúškach, atesty pouţitých materiálov,spracovanú 

charakteristikuodovzdávaného majetku,zoznaminfraštrukturálného majetku). 
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5. Napojenie nových vodovodných prípojok zrealizujeme v zmysle zákona 442/2002 Z. z. v 

zneníneskorších predpisov po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby 

a jejodovzdanídomajetkuVVS,a.s.,Košice. 

7. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, poţiadavky vyplývajúce 

zvyjadreniač.KE-1620/22020zodňa04.08.2020: 

NedôjdekustretuPTZprevádzkovateľaOrangeSlovenskoa.s.,Metodova8,82109Bratislava.ExistujúcePTZ

súchránenéochrannýmpásmom.VkáblovejryhesúuloţenéHDPEtrubky,optickékábleaspojkyrôznejfunkčn

osti.ÚdajeotechnickomstaveapočteHDPEposkytnemepozdôvodnenejpotrebeprivytýčenítrasy.Upozorňuj

eme,ţe: 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môţu nachádzať TKZ 

inýchprevádzkovateľov, 

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia.Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonaťvšetkyobjektívneúčinnéochrannéopatrenianajmätým,ţezabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať 

usprávcu PTZ /vyznačeniepodzemnej trasysi prevedieobjednávateľ farboualebo kolíkmi/, 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenoupolohouPTZaupozorneniepracovníkovvykonávajúcichzemnéprácenamoţnúpolohovúodchýl

ku+, 

- 30 cm skutočného uloţenia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v 

miestachvýskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali 

nevhodnénáradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na 

kaţdú stranuodvyznačenejpolohyPTZ, 

- dodrţanie zákazu prechádzaniu ťaţkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickémupoškodeniu, 

- nadoptickoutrasoudodrţaniezákazuskládokabudovaniazariadení,ktorébyznemoţňovaliprístupkPTZ, 

- súhlasprevádzkovateľaasprávcuprizmenenivelitynadtrasouPTZ, 

- abyodkrytéčastiPTZboliriadnezabezpečenéprotiprevisu,ohrozeniuapoškodeniunepovolanouosobou, 

- predzáhrnompreviesťzhutneniezeminypodHDPEtrasou,obnoviťkrytieaznačenie(zákrytovédosky,fólia,m

arkery), 

- abybezodkladneoznámilikaţdépoškodeniePTZnatel.číslo033/7732032,mob.0907721378, 

- overenievýškovéhoastranovéhouloţeniaPTZručnýmisondami(vzhľadomnato,ţenezodpovedámezazme

nypriestorovéhouloţeniaPTZvykonanébeznášhovedomia), 

- predzáhrnomobnaţenýchmiestPTZprizvaťpracovníkaservisukukontrole,kdebudevystavenýzápiso 

nepoškodení trasy,dodrţania podmienok vyjadreniaprevádzkovateľa asprávcu PTZ. 

8. SVP,š.p.OZKošice,sosídlomĎumbierska14,04159Košice,poţiadavkyvyplývajúcezostanoviskač.CSSV

POZKE3918/2020/4zodňa12.10.2020: 

1. Priuloţenínavrhovanýchpotrubnýchvedenídodrţaťodstupnúvzdialenosťmin.5modbrehovejčiaryDVT 

Temravy (ID toku 4-30-09-1653). V úsekoch stiesnených pomerov je moţné akceptovať 

menšiuodstupnúvzdialenosťzapodmienkyosadenianovejsplaškovejkanalizácie(stokyS)anovejvodovodn

ejprípojky do chráničky dimenzovanej na zaťaţenie minimálne 25 t vzhľadom na hmotnosť 

stavebnýchmechanizmov, ktoré SVP, š.p. vyuţíva nazabezpečenie opráv a údrţby vodných tokov. 

2. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality 

povrchovýchalebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdrţať sa činnosti, ktoré môţu 

znečistiť vodualeboinakohroziťjejkvalitu. 

3. ZačatieaukončenieprácţiadameoznámiťnašejSprávepovodiaBodroguTrebišov,Ing.JurajKošara,email:

juraj.kosara@svp.skminimálne14dnívopredzaúčelomurčeniadozoruznašejstrany,ktorýbudeoprávnenýpr

edkladaťdoplňujúcepoţiadavkypočasvýstavby. 

Vzmysle§47zákonač.364/2004Z.z.ovodáchvzneníneskoršíchpredpisovsúvlastnícistavieb,ktorénie sú 

vodnými stavbami alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v 

inundačnomúzemípovinnínavlastnénákladydbaťoichúdrţbuaoichstatickúbezpečnosť,abyneohrozovaliply

nulýodtokvôdazabezpečiťichpredškodlivýmiúčinkamivôd,splaveninamiaľadom. 

Upozorňujeme, ţe správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v 

zneníneskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody 

spôsobenéuţívanímvodnýchtokov. 

mailto:juraj.kosara@svp.sk
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D.Všeobecnéustanovenia: 

Stavebnépovoleniestrácaplatnosť,aksasostavbaminezačalododvochrokovododňa,keďnadobudloprávopl

atnosť(§67ods.2stavebnéhozákona). 

OkresnýúradBardejov,odborstarostlivostioţivotnéprostrediekstavebnémupovoleniupripájaoverenúprojek

tovú dokumentáciu stavby spracovanú spoločnosťou B+B projekt s.r.o., so sídlom Jánošíkova č.26, 

08001Prešov, zodpovednýprojektantIng. IvanBača,číslo oprávnenia0501*A2. 

 
E.Totovodoprávne-stavebnépovoleniesúčasnenadväzujena: 

- územné rozhodnutie o umiestnení líniových stavieb „SO 02 Rozšírenie vodovodu a SO 03 

Rozšíreniesplaškovej kanalizácie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Stebník rozšírenie inţinierskych 

sieti“ vydanéObcou Richvald, spoločný stavebný úrad obcí okresu Bardejov pod č. 

417/2020/528/Ha106-02 zo dňa14.10.2020,ktorénadobudloprávoplatnosťdňa16.11.2020, 

- záväzné stanovisko pod č. 417/2020/528/Ha106-03 zo dňa 04.12.2020 podľa § 120 ods. 2 

stavebnéhozákona, ktorým Obec Richvald ako stavebný úrad overil dodrţanie podmienok určených v 

územnomrozhodnutíoumiestnenístavieb„SO02RozšírenievodovoduaSO03Rozšíreniesplaškovejkanalizá

cie“,ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Stebník rozšírenie inţinierskych sieti“ č. 417/2020/528/Ha106-02 

zodňa14.10.2020. 

 
Odôvodnenie 

NaOkresnýúradBardejov,odborstarostlivostioţivotnéprostredieboladňa11.12.2020doručenáţiadosť Obce 

Stebník, so sídlom Stebník 11, 086 33 Zborov o vydanie vodoprávneho – stavebného povoleniavodných 

stavieb „SO 02 Rozšírenie vodovodu a SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie“, ktoré súsúčasťou 

hlavnej stavby „Stebník rozšírenie inţinierskych sieti“ na pozemkoch podľa registra CKN 

parc.č.465a454/1vkatastrálnomúzemíStebník. 

Podľa ustanovení § 60 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 73 ods. 2 

vodnéhozákona vyplýva, ţe ak predloţená ţiadosť o stavebné povolenie neposkytuje dostatočný 

podklad preposúdenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby ţiadosť v primeranej 

lehote doplnilaupozornilho,ţeinakstavebnékonaniezastaví. 

Z formulácie ustanovenia § 19 ods. 3 správneho poriadku vyplýva, ţe pokiaľ podanie nemá 

predpísanénáleţitosti, správny orgán pomôţe účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho 

vyzve, aby ichvurčenejlehoteodstránil;súčasnehopoučí,ţeinakkonaniezastaví. 

Vzhľadomnato,ţepredloţenáţiadosťspolusprílohamineposkytovaladostatočnýpodkladprespoľahlivé 

posúdenie navrhovanej stavby Okresný úrad Bardejov, orgán štátnej vodnej správy akošpeciálny 

stavebný úrad listom č. OU-BJ-OSZP-2021/001218-002 zo dňa 22.01.2021 vyzval 

ţiadateľaObecStebník,sosídlomStebník11,08633Zborov,abyvlehote90dníododňadoručeniavýzvy, 

predloţenú ţiadosť o vodoprávne – stavebné povolenie predmetných vodných stavieb doplnil 

onasledovnédoklady: 

1. Upresniťprojektovúdokumentáciuvovzťahu,čipredmetomvodoprávneho–

stavebnéhopovoleniasúajjednotlivévodovodnéakanalizačnéprípojkykjednotlivýmstavbám. 

2. V prípade, ţe predmetom vodoprávneho – stavebného povolenia budú aj vodovodné a 

kanalizačnéprípojky k jednotlivým pozemkom, v tomto prípade je potrebné predloţiť iné práva k 

pozemkom tak akotoukladáustanovenie§58ods.2vnadväznostina§139ods.1stavebnéhozákona. 

Následnepodľaustanovenia§29ods.1správnehoporiadkurozhodnutímč.OU-BJ-OSZP-2021/001218-

003zodňa22.01.2021vodoprávne–stavebnékonanieopovolenívodnýchstavieb 

„SO 02 Rozšírenie vodovodu a SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie“, ktoré sú súčasťou 

hlavnejstavby „Stebník rozšírenie inţinierských sieti“ prerušil. Dňa 29.01.2021 bolo stavebníkom 

doplnenépodanieovyššieuvedenédoklady. 

Na základe predloţenej ţiadosti a po doplnení podkladov na základe výzvy špeciálneho 

stavebnéhoúradu č. OU-BJ-OSZP-2021/001218-002 zo dňa 22.01.2021, špeciálny stavebný úrad 

oznámil začatievodoprávneho – stavebného konania listom č. OU-BJ-OSZP-2021/001218-005 zo dňa 

09.02.2021 

bezústnehopojednávaniaapretoţebolišpeciálnemustavebnémuúraduznámepomerystaveniska,ţiadosťp

oskytovala dostatočný podklad pre posúdenie predpokladanej stavby a z dôvodu vydaných opatrení 

vovzťahu k rozširovaniu pandémie ochorenie COVID-19 a prijatých opatrení na Okresnom úrade, 

upustil vsúlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
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Oznámenieozačatívodoprávneho–stavebnéhokonaniabolooznámenéverejnouvyhláškounaúradnejtabuli 
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správneho orgánu, obce Stebník spôsobe v mieste obvyklým a zároveň bolo zverejnené aj na 

webovomsídle správneho orgánu. V určenej lehote neuplatnil námietku ţiadny z účastníkov konania ani 

dotknutýorgán. 

Vţiadostikvodoprávnemu– 

stavebnémukonaniubolidoloţenénasledovnédoklady:Projektovádokumentáciavodnejstavby„SO02Rozší

renievodovoduaSO03Rozšíreniesplaškovejkanalizácie“,ktorájesúčasťouhlavnejstavby„Stebníkrozšírenie

inţinierskychsieti“vypracovanáspoločnosťou B+B projekt s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Ivan Bača, 

číslo oprávnenia 0501*A2;RozhodnutieoumiestnenístavbyobceRichvaldč.417/2020/528/Ha106-

02zodňa14.10.2020;ZáväznéstanoviskoobceRichvaldč.417/2020/528/Ha106-

03zodňa04.12.2020;OÚBJ,OSZP,ŠVSvyjadrenieč.OU-BJ-OSZP-2020/008130-

002zodňa14.07.2020;OÚBJ,OSZP,OPaK 

vyjadrenieč.OU-BJ-OSZP-2020/008153-002zodňa09.07.2020;OÚBJ,OSZP,OHvyjadrenieč.OU-BJ-

OSZP-2020/008133-004zodňa05.08.2020;OÚBJ,OCDPKvyjadrenieč.OU-BJ- 

OCDPK-2020/008132-002 zo dňa 01.07.2020; Obec Stebník, stanovisko č. ST-108-2/2020-OcU zo 

dňa21.07.2020;Východoslovenskádistribučná,a.s.vyjadrenieč.10645/2020/zodňa03.07.2020;Správaaúd

rţbaciestPSK,oblasťBardejov,stanoviskoč.SÚCPSK-BJ/287/2020zodňa07.07.2020;SPP–D, vyjadrenie 

č. TD/NS/0234/2020/Lö zo dňa 03.07.2020; MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., vyjadrenie č.KE-

1620/2020zodňa04.08.2020;ORHaZZvBardejove,stanoviskoč.ORHZ-BJ2-2020/000237-002zodňa 

23.09.2020; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko č. 90819/2020/O zo 

dňa05.08.2020;Slovenskývodohospodárskypodnik,š.p.,stanoviskoč.CSSVPOZKE3918/2020/4zodňa12.

10.2020. 

Podmienkydotknutýchorgánov,správcovinţinierskychsietíaúčastníkovkonaniazpriloţenýchvyjadrenía 

stanovísk, ktoré sa vzťahujú k povoľovaným stavebným objektom, boli zapracované do výrokovej 

častitohtorozhodnutia. 

V priebehu vodoprávneho – stavebného konania neboli vznesené ţiadne námietky účastníkov 

konania,pretosavylúčilačasťrozhodnutiaonámietkachúčastníkovkonania. 

 
VodnástavbasauskutočninapozemkochpodľaregistraCKNparc.č.465a454/1vkatastrálnomúzemíStebník.

Stavebníkkparcelámpreukázalvlastníckeprávoatolistamivlastníctvač.332. 

ObcouRichvaldbolovydanézáväznéstanoviskoč.417/2020/528/Ha106-03zodňa04.12.2020podľa 

§ 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým príslušný stavebný úrad ako stavebný úrad overil 

dodrţaniepodmienokurčenýchvúzemnomrozhodnutíoumiestnenístavby„SO02RozšírenievodovoduaSO0

3Rozšíreniesplaškovejkanalizácie“,ktorájesúčasťouhlavnejstavby„Stebníkrozšírenieinţinierskychsieti“na

pozemkochpodľaregistraCKNparc.č.465a454/1vkatastrálnomúzemíStebníkjevsúlades podmienkami 

územného rozhodnutia č. pod č. 417/2020/528/Ha106-02 zo dňa 14.10.2020, 

ktorénadobudloprávoplatnosťdňa16.11.2020. 

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení vodných stavieb „SO 02 Rozšírenie 

vodovoduaSO03Rozšíreniesplaškovejkanalizácie“,ktorásúsúčasťouhlavnejstavby„Stebníkrozšírenieinţi

nierskychsieti“doúvahypríslušnéustanoveniastavebnéhozákona,najmäustanovenia§60,§62,§66 a 

následnej vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorousa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne 

predpisyatechnickénormy. 

Keďţe Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako vecne a miestne 

príslušnýorgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, ţe nie je ţiadna 

prekáţkana vydanie vodoprávneho – stavebného povolenia na uskutočnenej vodných stavieb „SO 02 

RozšírenievodovoduaSO03Rozšíreniesplaškovejkanalizácie“,ktorésúsúčasťouhlavnejstavby„Stebníkroz

šírenie inţinierskych sieti“ na pozemkoch podľa registra CKN parc. č. 465 a 454/1 v 

katastrálnomúzemíStebník,rozhodoltak,akojeuvedenévovýrokovejčastirozhodnutia. 

 
Poučenie 

Podľa§53a§54ods.1aods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonanívzneníneskoršíchpredpisovproti 

tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.Odvolanie 

sa podáva na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Dlhý rad 

16,08501Bardejov,ktorýrozhodnutievydal. 

Totorozhodnutiejepreskúmateľnésúdompovyčerpanívšetkýchriadnychopravnýchprostriedkov. 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona 

vnadväznostinaustanovenie§26zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonanívzneníneskoršíchpredpisova 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Stebník spôsobom v mieste obvyklým, 

naúradnejtabuliOkresnéhoúraduBardejovazároveňbudezverejnenénawebovomsídleOkresnéhoúraduBar

dejov.Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia. 

 
 
Vyvesenédňa(pečiatka,podpis): 16.03.2021 

 
 
 

 

Zvesenédňa(pečiatka,podpis): 31.03.2021  
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