
 
 

Obec Medzibrod, Nám. Hrdinov SNP č.1, PSČ 976 96 Medzibrod 
 
Číslo: 212/2013/VS 
Ev.č.: 10/2013      V Medzibrode dňa 28.8.2013 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Vyvesené dňa: 28.8.2013 
Zvesené dňa: 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

     Starosta obce Medzibrod ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 33 ods. 1 a § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov na podnet Obce Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno  vo veci návrhu na zmenu 
územného rozhodnutia  zo dňa 5.6.2013 nahrádza podľa § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
rozhodnutie o umiestnení stavby Splašková kanalizácia- II. Etapa, stoky BB-2, BB-21,BB-
22,BB-23,BB24 IBV Dubinka vydané Obcou Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1,976 96 
Medzibrod  dňa 19.9.2011 pod č. 378/2011/ŠM na pozemkoch parcela č. KN-
C260/1,260/42,260/47,260/48,260/51,260/52,260/53,260/55,260/57,260/59,260/10,247/1,249,
258,1656,1677/1,2036/1 v katastrálnom území Brusno, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
13.9.2011 týmto novým 

r o z h o d n u t í m 

 

o umiestnení stavby „Brusno časť Dubinka ,odvodnenie zosuvného územia  a objekty 
inžinierskych sietí – vodovod,  dažďová kanalizácia, NN elektrika ,STL plynovod , 

verejné osvetlenie „ 

   na pozemkoch parcely: č. C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN  348,349,350,351,639/2, 

   katastrálne územie :Brusno 
 
     Umiestnenie stavby „Brusno časť Dubinka ,objekty inžinierskych sietí – odvodnenie 
zosuvného územia  a objekty inžinierskych sietí – vodovod,  dažďová kanalizácia, NN 
elektrika ,plynovod , verejné osvetlenie na pozemkoch C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN  
348,349,350,351,639/2,  
     sa mení  
 
a stavba sa umiestňuje tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese, ktorý je priložený k 
tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 



 
Charakteristika  územia,  dotknutých   ochranných   pásiem,   požiadavky  na 
demolácie, výrub zelene : 
Riešeným územím prechádza vzdušné vedenie vysokého napätia a jestvujúci vodovod ktorý 
spája pramenný záchyt a vodojem. Územie kde sú navrhnuté stavebné objekty dažďovej 
kanalizácie a odvodňovacie ryhy je prevažne voľný terén. V miestach len dôjde k výstavbe 
obslužnej komunikácie a umiestneniu inžinierskych sietí – vodovod,dažďová kanalizácia, 
plynovod, elektrické vedenie , verejné osvetlenie sú v súčasnosti vykonané hrubé terénne 
úpravy a je tu vybudovaná splašková kanalizácia . 
 
Účel a popis stavby: 
 
Stavba rieši odvodnenie zosuvného územia Pod Dubinkou v ktorom sa plánuje individuálna 
bytová výstavba. Zámerom tohto projektu je navrhnúť a zapracovať do projektovej 
dokumentácie aj opatrenia, ktoré by eliminovali riziko vzniku zosuvov v tejto časti obce.  
Územie postihnuté zosuvom sa nachádza juhovýchodne od územia, kde sa pripravuje nová 
IBV. 
Pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu je už v riešenom území vybudovaná  splašková 
kanalizácia. Kvôli zabezpečeniu vstupov na jednotlivé plánované pozemky je potrebné 
dobudovanie komunikácie. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 128,70 m. Pre 
zabezpečenie odvodnenia riešeného územia je potrebné vybudovanie 4 drenážnych rýh ktoré 
budú zachytenú vodu odvádzať do jestvujúceho odvádzača drenážnych vôd. Vzhľadom na to 
že odvádzač drenážnych vôd je v súčasnej dobe vyústený do rigolu v blízkosti starého 
vodojemu je potrebné vybudovanie dažďovej kanalizácie stoky „D" a „Dl", ktorá bude 
podzemné vody z drenážnych rýh a dažďové vody z navrhovanej komunikácie odvádzať do 
jestvujúcej jednotnej kanalizácie, ktorá sa po vybudovaní splaškovej kanalizácie v časti Pod 
Dubinkou prekvalifikovala na dažďovú kanalizáciu vyústenú do rieky Hron. 
 
SO-01 Prístupová komunikácia: 
 Stavebný objekt rieši návrh novej prístupovej komunikácie v kategórii MO 6,0/30 - C3 ako 
predĺženie už existujúcej komunikácie (Pod Dubinkou). Súčasťou objektu bude otočňa vpravo 
s rozmermi 6 x 10,50 m. Napojenie otočné na komunikáciu bude riešené obrubami s 
polomerom R = 9 m. 
V súčasnosti sa v predmetnej lokalite nachádza splašková kanalizácia. Tieto objekty boli 
vybudované v predchádzajúcom období pre účely riešenej stavby. V rámci budovania 
kanalizácie  sa zrealizovali zemné práce, úprava terénu pre umiestenie navrhovanej 
komunikácie. 
 
SO-02 Dažďová kanalizácia: 
Pre zabezpečenie odvádzania dažďových vôd z navrhovanej komunikácie a odvádzanie 
zachytených vôd drenážnym systémom je potrebné vybudovanie dažďovej kanalizácie. Tento 
stavebný objekt bude zachytené vody odvádzať do jestvujúcej jednotnej kanalizácie, ktorá sa 
po vybudovaní splaškovej kanalizácie v časti Pod Dubinkou prekvalifíkovala na dažďovú 
kanalizáciu vyústenú do rieky Hron. 
Navrhovaná dažďová kanalizácia pozostáva z dvoch hlavných stôk „D" a .,D1". Stoka „D" je 
vedená stredom jazdného pruhu v navrhovanej obslužnej komunikácii a následne v šachte S2 
zmení smer na jestvujúcu šachtu JŠ na jestvujúcej dažďovej kanalizácii. Stoka ..Dl" je 
navrhnutá od jestvujúceho vodojemu nad riešeným územím po šachtu Š2. Do tejto stoky budú 
zaústené vody z prepadu vodojemu a vody zachytené drenážnym systémom. Trasu dažďovej 
kanalizácie navrhujeme v strede jazdného pruhu obslužnej komunikácie a v zelených pásoch 



v hĺbkach 1,9 - 3,5 m. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 209,00 m. Ako materiál 
navrhujeme použiť PVC plnostenné potrubie. 
 
SO-03 Drenážne ryhy: 
Podobne, ako v susednom území navrhujeme realizáciu drenážnych rýh. ktorých trasy vedú s 
miernym spádom po vrstevnici a prechádzajú celým územím vo viacerých líniách. Ryhy by 
mali byť vykopané do hĺbky cca 1. 8 - 2,0 m. Dĺžku jednotlivých rýh odhadujeme na 110 m v 
celkovom počte 4 ks. Drenážne ryhy budú napojené na existujúci zberný systém, resp. na 
zberné potrubie, ktoré bolo zriadené v dĺžke cca 140 m v severozápadnej časti územia. V 
drenážnych ryhách navrhujeme uložiť flexibilné drenážne rúry s minimálnym priemerom 100 
mm.. Pri budovaní navrhujeme využiť geokompozity, ktoré zabezpečujú drenážnu funkciu 
celej plochy výkopu/ryhy a separačná geotextília, spojená s drenážnym prvkom eliminuje 
zanášanie a kolmatáciu celého systému. Z hľadiska fungovanie je možné využiť aj klasický 
spôsob vyplnenia drenážnych rýh lomovým kameňom. Tento postup je však podstatne 
náročnejší na množstvá prepravovaných materiálov, na stavenisko, aj v rámci staveniska. 
Voda zachytená drenážnym systémom bude napojená na navrhovanú dažďovú kanalizáciu. 
 
SO -04 Vodovod a prípojky  bude umiestnený tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese. 
 
SO-05  Elektrické vedenie NN - výstavba nového a prípojky  . Nové  vedenie NN bude 
umiestneného v rýhe v miestnej komunikácii tak, ako je vyznačené na situačnom výkrese 
napojí sa v jestvujúcej trafostanici. 
  
SO-06    Verejné osvetlenie - výstavba nového. Bude naväzovať na pôvodné osvetlenie .Trasy 
podzemného vedenia verejného  osvetlenia a pozície stožiarov sú vyznačené v situačnom 
výkrese. Budú umiestnené do navrhovanej komunikácie a do chodníka.  
    
SO-07    Plynovod a prípojky budú umiestnené tak, ako je to vyznačené na  situačnom 
výkrese.  
     Pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu zostávajú v platnosti podmienky uvedené 
v rozhodnutí č. 378/2011/ŠM zo dňa 13.9.2011 . 
 
Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia : 
Navrhované obslužná komunikácia sa napojí na jestvujúcu miestnu komunikáciu v ulici Pod 
Dubinkou. 
Navrhované dažďová kanalizácia sa napojí do jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa po vybudovaní 
splaškovej kanalizácie v časti Pod Dubinkou prekvalifikovala na dažďovú kanalizáciu 
vyústenú do rieky Hron. 
Navrhované drenážne ryhy sa jednotlivo napoja na jestvujúci odvádzač drenážnych vôd na 
severozápade riešeného územia. Na konci jestvujúceho odvádzača bude vybudovaná šachta 
dažďovej kanalizácie. 
Navrhovaný vodovod sa napojí na jestvujúci vodovod na časti Dubinka. 
Navrhované Elektrické vedenie NN sa napojí v jestvujúcej trafostanici. 
Navrhované verejné osvetlenie bude napojené na jestvujúce osvetlenie v časti Pod Dubinkou. 
Navrhovaný plynovod bude pripojený na jestvujúci plynovod v časti Pod Dubinkou. 
 
     Ostatné podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby uvedené v bode 11 
rozhodnutia č. 378/2011/ŠM zo dňa 13.9.2011 citovaného rozhodnutia sa dopĺňajú o 
nasledovné podmienky: 
 



Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica , Nám. Ľ. Štúra 
1,974 05 Banská Bystrica č. 07/2013/2006/KP zo dňa 5.6.2013: 
1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona 
NR SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec. 
 Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica , Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 
Banská Bystrica č.07/2013/2024/BV zo dňa 28.5.2013: 
1. Navrhovaná stavba z hľadiska záujmov chránených vodným zákonom je možná za 

podmienok: 
1.V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej  
 vodnej správy pre uskutočnenie stavby „Brusno, česť Dubinka, SO - 01 Cestná 
 dažďová kanalizácia, stoky D, Dl", ktorá je podľa § 52 ods. 1 vedného zákona vodná 
 stavba. 
2. V zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona na povolenie orgánu štátnej vodnej správy na 

uskutočnenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie 
do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím. 

3. K vydaniu povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona je potrebné predložiť náležitosti v 
zmysle § 73 ods. 2 vodného zákona. 

4. právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu v zmysle § 39a stavebného zákona, 
5. 2 x projektovú dokumentáciu vyhotovení oprávneným projektantom pre vodné stavby, 
6. vyjadrenia dotknutých orgánov, 
7. ďalšie doklady, ktoré vyplynú z rozhodnutia o umiestnení stavby. 
8. Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby preukázať právoplatné povolenie 

príslušného orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. 
d)vodného zákona, t. j. na vypúšťanie vôd z preklasifikovanej dažďovej kanalizácie do 
povrchových vôd. 

 
Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepný závod Banská 
Bystrica, Partizánska. c. 69, 974 98 Banská Bystrica značky CS484/2013CZ7708/2013-
230,210 zo dňa 17.6.2013 
Z pohľadu našich záujmov nemáme k navrhovanému riešeniu zásadné námietky. S vydaním 
stavebného povolenia na predmetnú stavbu je teda možné súhlasiť. 
V podmienkach príslušného povolenia požadujeme však uviesť a zohľadniť nasledovné: 
- z dôvodu zmeny účelu využívania predmetnej jednotnej kanalizácie na dažďovú bude 
potrebné túto preklasifikovať, 
- v prípade, že bude táto jednotná kanalizácia prečisťovaná, upozorňujeme stavebníka, že 
prípadné odpady z čistenia kanalizácie bude potrebné likvidovať oprávnenou organizáciou na 
takúto činnosť. Je neprípustné takéto vody vypúšťať priamo do vodného toku Hron. 
Dokladovanie prípadnej likvidácie odpadov bude potrebné najneskôr ku kolaudácii stavby, 
- pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku z predmetnej lokality navrhovanou dažďovou 
kanalizáciou je potrebné zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok, v zmysle § 36 ods. 14 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 
v súvislosti s odvádzaním týchto vôd bude potrebné požiadať najneskôr ku kolaudácii stavby 
príslušný orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 
o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, 
- prípadne pripomienky k odvádzaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd si 
uplatníme v rámci príslušného vodoprávneho konania, 
- z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov nemáme k navrhovanej stavbe pripomienky, 
nakoľko zaústenie navrhovanej dažďovej kanalizácie je do existujúcej šachty, ktorá je 
súčasťou kanalizačného potrubia vybudovaného za účelom odvádzania dažďových vôd s 
vyústením do vodného toku Hron, ktorý je v správe nášho štátneho podniku. Predmetná 



šachta sa nachádza mimo územia pobrežného pozemku vodného toku Hron a súčasný výustný 
objekt je funkčný. 
 
Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., závod 01 
Banská Bystrica, Partizánska c. 73, 974 01 Banská Bystrica , značky  1839/421 zo dňa 
7.6.2013. 
K predmetnej stavbe zaujímame stanovisko s podmienkami: 
Do priloženej situácie sme Vám informatívne zakreslili trasu verejného vodovodu DN 80, 
ktorý je v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica. V záujmovom území investora sa 
nachádza vodovod, ktorý nieje v správe StVPS. a.s. Závod 01 Banská Bystrica, o vytýčenie 
treba požiadať jeho vlastníka. Doporučujeme rešpektovať ochranné pásmo kanalizácie 1,50 m 
od pôdorysných okrajov na obidve strany. Kanalizácia je v správe obce. Vytýčenie vodovodu 
v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica zabezpečí p. I. Krnáč č. t. 0907 805 798. 
Ochranné pásmo vodovodu je v zmysle Zákona 442/ 2002 Z. z. 
min.1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 
vodovode do priemeru 500 mm. 
Doporučujeme ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany min. 
0,75 m od osi kanalizačnej prípojky na obidve strany ( STN 75 6101). 
 
Vyjadrenie SPP Distribúcia ,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 č. 
Zv/356/Ba/DPPRzv/2013 zo dňa 29.5.2013 
Predmetom vyjadrenia je posúdenie umiestnenia navrhovanej neplynárenskej stavby na 
základe predloženej dokumentácie   pre ohlásenie drobnej stavby z pohľadu SPP - distribúcia, 
a.s. ako účastníka stavebného konania k predmetnej stavbe v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (Stavebný zákon). 
Projektová dokumentácia bola posúdená z hľadiska držiteľa povolenia na výrobu, prepravu, 
distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu a z hľadiska umiestnenia navrhovanej stavby v 
záujmovej oblasti vo vzťahu k existencii plynárenských zariadení podlá S 79 a S 80 Zákona 
NR SR č. 251/2012 - Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len Zákon 
251/2012 Z. z.) 
V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia (PZ) : „ STL plynovod" 
S navrhovanou stavbou súhlasíme za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok 
Všeobecné podmienky: 
aby pri realizácii stavby boli dodržané 
- ochranné a bezpečnostné pásma ( ďalej len „0P" a „BP" ) jestvujúcich PZ podľa S 79 a 
S 80 Zákona 251/2012 Z. z., Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon). 
Súvisiace normy a technické pravidlá STN 38 64 05, TPP 916 01 (Prevádzka a údržba 
plynárenských zariadení-Všeobecné zásady), TPP 906 01 ( Požiadavky na umiestňovanie 
stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí), TPP 700 02 (Technické 
a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení 
prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany), 
- ustanovenia pre minimálne vzájomné odstupové vzdialenosti, tak ako ich predpisujú 
technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050 vrátane príloh, 
ďalej 
-aby jestvujúce PZ z dôvodu prevádzkovania, údržby a opráv - prístupné, 
-aby nevznikla možnosť poškodenia PZ, ohrozenie bezpečnej prevádzky PZ, ako aj vzájomné 

ovplyvňovanie a prípadné poškodenie zariadení technického vybavenia územia 
-aby vstup na predmetný pozemok bol pracovníkom SPP - distribúcia, a. s. Bratislava 

umožnený v zmysle Zákona 251 /2012 Z. z., 



-Pred zahájením zemných prác je investor - zriaďovateľ povinný zabezpečiť cestou 
príslušných prevádzkovateľov - správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení 

Telefón:      048 / 626 5243 
e - mail:      jozef.balga@spp-distribucia.sk 
-Nakoľko v záujmovej oblasti sa nachádzajú PZ, ktorých poloha je zakreslená len 

informatívne, a v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP - 
distribúcia, a.s. - bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie PZ pre drobné stavby, ktoré 
rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m. 

-0 vytýčenie PZ v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese: 
-SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, p. Pfefferová Ivana č. tel. 048/626 5742 pracovisko: Banská 

Bystrica, ul. Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica, e-mailová adresa: 
ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk 

-Vykonávať činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ v zmysle ustanovení Zákona 251/2012 Z. z. - 
môžu vykonávať fyzické osoby alebo 

právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a za podmienok určených 
prevádzkovateľom siete SPP -distribúcia, a.s., oddelene prevádzky ZV.LC, technik oddelenia 
prevádzky ZV,LC - p. Slivka Ľubomír č. tel. 048/626 5147 
- Termín, rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásme jestvujúcich PZ je 
nevyhnutné prerokovať 7 dni - pred začatím prác s prevádzkovateľom siete SPP - distribúcia 
a.s., p. Slivka Ľubomír- technik oddelenia prevádzky ZV.LC , ul. Lieskovská cesta 1418/5, 
960 01 Zvolen, , ktorý určí podmienky a vydá písomný súhlas vrátane zabezpečenia priameho 
dozoru v súlade s TPP 701 03. 
- zemné práce, ktoré budú realizované v blízkosti PZ vykonať podľa TPP 700 02 
(Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských 
zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany) - bod 5.3.10, t. 1. vykop 
je možné realizovať len po predchádzajúcom vytýčení PZ - max, prevádzkovým tlakom plynu 
do 0,4 MPa 
o    do vzdialenosti 1,0 m obojstranne od vonkajšieho obrysu PZ výhradne ručne 
strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytýčenia osi PZ plynovodu sa môže 
uskutočňovať 
o     od vzdialenosti 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým 
tlakom do 0,4 MPa vrátane, 
- pri prípadnom obnažení PZ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, 
bola zabezpečená prítomnosť technika oddelenia prevádzky ZV.LC - p. Slivka Ľubomír - za 
účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia PZ, 
stanovenie podmienok pre križovanie v nadväznosti na príslušné STN, obdobne platí aj pre 
riešenia, ktoré nie sú obsiahnuté 
v predkladanej PD , pričom zistené skutočností požadujeme zdokumentovať do stavebného 
denníka 
-SPP - distribúcia, a.s. v súlade Zákona 251/2012 Z. z., Stavebného zákona - určuje pre 

umiestnenie a realizáciu navrhovanej stavby „Brusno časť Dubinka, dažďová kanalizácia 
stoky D, D1" podľa § 79 a S 80 Zákona 251/2012 Z. z. v nadväznosti na príslušné 
súvisiace normy a technické pravidlá STN 38 64 05, TPP 916 01, TPP 906 01, TPP 700 
02 nasledovné podmienky: 

-Pri umiestnení kanalizačného potrubia „STOKA D" v úseku kontrolných šácht Š1 - Š2 - 
požadujeme zabezpečiť ochranné pásmo PZ STL plynovod s prevádzkovým tlakom 
nižším ako 0,4 MPa podľa S 79, Zákona 251/2012 Z. z., ktoré je vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou min. 1,0 m od osi PZ a domovej regulačnej zostavy 

-Kontrolnú šachtu Š2 na „STOKE D"   požadujeme umiestniť tak aby od jej vonkajšieho 



obvodu po os PZ - STL plynovod s prislúchajúcimi zariadeniami - bola dodržaná min. 
vodorovná vzd. 1 m 

-dodržať najmenšie dovolené krytie PZ - 0,80 m v súlade s STN 386413, TPP 702 02, STN 38 
6415, TPP 702 01, pričom najvyššie krytie nemá presiahnuť 1,5 m v prípade zmeny 
úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do úrovne novej 
nivelety. 

-K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach, ako aj 
dodržanie stanovených podmienok je potrebné písomné stanovisko nášho zástupcu k 
vykonaným prácam 
 Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je 

zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie 
alebo zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na 
plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia 
plynárenského zariadenia. 

 
Vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, č. 13-22690922-BB 
zo dňa 3.6.2013. Na definovanom území sa nenachádza telekomunikačné vedenie/rádiové 
zariadenie. 
 
12/ Pre dokumentáciu na stavebné povolenie je potrebné vypracovanie podrobného 
hydrogeologického prieskumu a prehodnotenie navrhovaného riešenia. 
 
 
     Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď' nadobudlo 
právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre 
právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 

 

Odôvodnenie: 
 
     Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  dala podnet na zmenu rozhodnutia o umiestnení 
stavby Splašková kanalizácia- II. Etapa, stoky BB-2, BB-21,BB-22,BB-23,BB24 IBV 
Dubinka vydané Obcou Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1,976 96 Medzibrod  dňa 19.9.2011 
pod č. 378/2011/ŠM na pozemkoch parcela č. KN-
C260/1,260/42,260/47,260/48,260/51,260/52,260/53,260/55,260/57,260/59,260/10,247/1,249,
258,1656,1677/1,2036/1 v katastrálnom území Brusno, pretože sa zmenili  podklady pre 
rozhodnutie o umiestnení stavby , stavba IBV Dubinka bola doplnená o ďalšie objekty 
odvodnenie zosuvného územia ,inžinierske siete – vodovod, elektrické vedenie,plynovod, 
verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia a miestnu komunikáciu, ktoré budú umiestnené  na 
pozemkoch parcely: č. C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN  348,349,350,351,639/2, 
katastrálne územie Brusno, nakoľko v mesiaci apríli došlo v dotknutom území k zosuvu pôdy 
, z dôvodu urýchlenia povoľovacieho procesu a a realizácie navrhnutých opatrení .  
 
     Stavebný úrad prerokoval návrh a zistil, že podľa zmenenej projektovej dokumentácie pre 
umiestnenie stavby   možno stavbu  „Brusno časť Dubinka ,odvodnenie zosuvného územia  a 
objekty inžinierskych sietí – vodovod,  dažďová kanalizácia, elektrické vedenia , plynovod , 
verejné osvetlenie „ na pozemkoch parcely: č. C KN č.249/7,249/6,249/26, E KN  
348,349,350,351,639/2,katastrálne územie Brusno podľa návrhu umiestniť a doplniť o nové 
objekty  a nahradiť právoplatné rozhodnutie novým rozhodnutím o umiestnení stavby. Nový 



návrh sa dotýka týchto orgánov štátnej správy: Obvodného úradu životného prostredia Banská 
Bystrica, Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , OZ Povodie Hrona. Tieto orgány 
štátnej správy dali k novému umiestneniu stavby stanoviská, ktoré boli zosúladené a zahrnuté 
do podmienok rozhodnutia. 
 
    Účastníci konania proti novému umiestneniu stavby neuplatnili námietky ani pripomienky. 
 Pripomienky správcov sietí boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 

Poučenie:   
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1, 976 
96 Medzibrod. 
   Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 
- podania odvolania. 
 
Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou podľa §42 ods.2 
stavebného zákona a § 18 a 26 zák.č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších 
predpisov. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brusno. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 

 

 
 

         Ing. Pavol Svetlík 
         starosta obce 

 
 


