OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: 356/2018/VS
V Brusne: 1.8.2018
ev.č.: 21/2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
SPP Distribúcia a.s., Mlaynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav Hronec,
Liaskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen podal dňa 18.6.2018 ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu:
" Rekonštrukcia plynovodov Brusno- Pod Brezinkou , ÚO 02547", líniová stavba v katastrálnom
území: Brusno, ku ktorým má stavebník iné práva.
Obec Brusno zastúpená starostkou obce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a
podľa § 2 zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnostíz orgánov štátnej správy na obce a
VÚC, prerokoval ţiadosť stavebníka podľa §62 a §63 stavebného zákona a po preskúmaní ţiadosti takto
rozhodol:
stavba " Rekonštrukcia plynovodov Brusno- Pod Brezinkou , ÚO 02547", líniová stavba,
na pozemkoch:
- hlavná trasa plynovodov
KN - C
pare. č. 23, 1646, 138, 148/1, 1677/1, 1654/8, 1658/7, 293/3, 293/2, 1658/1, 341/2, 345/1,1-658/11, 1662/1, 1648
KN-E
pare. č. 1-53, 1-331/1, 1-330/1, 1-329/1, 1-328, 1-327/2, 1-326/1, 1-325/1, 1-324/1, 1-643/1, 1-323, 1322/1, 1-320, 1-318, 1-316/1, 1-317, 1-319, 1-372/2, 1-363/1, 1374/2, 1-375/2, 1-376/2, 1643/2, 1-326/1,
1323, 1-315, 1294/1,1- 648/5
- ostatné priľahlé parcely
KN - C
pare. č. 29, 335/2, 396/2, 400, 401/3, 403,2, 407/2, 476/2, 476/1, 476/3, 475/1, 471/1, 467/1,
KN-E
pare. č. 1-371/2, 1-310, 1-309/1, 1-308/1
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v katastrálnom území: Brusno
sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisova § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e.
Stavbu je moţné realizovať za nasledovných podmienok:
1/ Popis stavby
Obnova existujúcich oceľových STL plynovodov a prípojok plynu s prevádzkovým tlakom l00kPa v
riešenej lokalite v Brusne na ul. Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská, Pod Dubinkou k.ú. Brusno.
Existujúce STL plynovody z ocele sú v prevádzke od roku 1977 a vykazujú v súčasnosti častú
poruchovosť, z dôvodu korózie rúrového materiálu (rozpad izolácie, mechanické poškodenie, netesnosti
na armatúrach), čo priamo súvisí s dobou ich ţivotnosti. Z uvedených dôvodov je technický stav
existujúcich oceľových STL plynovodov nevyhovujúci. Predmetom obnovy navrhovanej stavby sú línie
plynovodov a prípojok plynu po skrinky DRZ vrátane inštalácie HUP, RTP, plynomerov a nevyhnutného
príslušenstva ( typizované skrinky, uloţenia, objímky, uzávery, skrutkovania, meracie vývody, montáţne
rozperky a pod. ).
Obnova bude vykonaná v rámci stavebných objektov :
SO 01 - PLYNOVODY
SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE
SO 02 - PRÍPOJKY PLYNU
Základné údaje o plynovodoch
Médium:

zemný plyn naftový

Prevádzkový tlak:

l00kPa

Celková dĺţka rekonštruovaných STL plynovodov:

875,8 m

Dĺţka navrhovaných STL prípojok plynu:

276,3 m

Zvislá časť navrhovaných STL príp. plynu 56ks x 1,5m:

84,0 m

Celková dĺţka rekonštruovaných prípojok plynu:

360,3 m

Počet navrhovaných STL prípojok plynu:

56ks

Počet odberateľov na trase:

56ks

Celkový počet NTL domových dopojení:

53ks

Plynovod - materiál:
D160 - PE100RC, SDR 17 - STN EN 1555-2 Dl 10 - PE100RC, SDR 17-STN EN 1555-2 D90 PE100RC, SDR 17 - STN EN 1555-2
Prípojky plynu - materiál:
D25 - PE100RC, SDR 11 - STN EN 1555-2
Vyhotovenie skriniek pre STL prípojky plynu:
HUP + regulátor + plynomer v skrinke DRZ na hranici pozemku + GK s KMOV
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Materiál na domové NTL plynovody (dopojenia OPZ): oceľové, resp. PE potrubie podľa jednotlivých
dimennzií.
SO 01 - STL PLYNOVODY
Celková dĺţka navrhovaných STL plynovodov je cca 875,8 m. Na obnovu sú určené existujúce oceľové
STL plynovody dimenzií DN200. Navrhované STL plynovody sú vedené v asf. ceste III. triedy -III/2430,
v miestnych asfaltových komunikáciách, zámkovej dlaţbe a v rastlom teréne. Navrhované plynovody
budú v celom rozsahu napojené na tlakovú hladinu STL1 (lOOkPa).
Uvedený stavebný objekt bude slúţiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim
odberateľom ZP. STL plynovody z PE100RC sú navrhnuté v trase, ktoráje vedená súbeţne s pôvodným
potrubím, s posunom, ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne.
SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE
V rámci podobjektu SO 01.1 bude vykonané prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s
existujúcou STL DS, ako aj odpojenie STL plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.
PREPOJE rekonštruovaných plynovodov SO 01 na existujúcu STL DS a ODPOJE existujúceho STL
oceľového plynovodu budú v rámci jednotlivých častí výstavby vykonané nasledovne:
PREPOJE A ODPOJE
PREPOJ A ODPOJ č.l - UBI, ul. Ţelezničná - prepoj D160/DN200, odpoj DN200
PREPOJ A ODPOJ č.2 - UB3, ul. Ţelezničná - prepoj D90/DN100, odpoj DN100
PREPOJ A ODPOJ č.3 - UB2, ul. ul. Ţelezničná - prepoj D90/DN100, odpoj DN100
PREPOJ č.4a - UB4a, ul. Ţelezničná - prepojenie 1. časti výstavby s 2. časťou výstavby D160/D160
PREPOJ č.4 - UB 4 - ul. Ţelezničná - prepoj D63/DN80
PREPOJ č.5 - UB6, ul. Konopiská - prepoj D90/DN150
PREPOJ č.6 - UB7, ul. Pod Brezinkou - prepoj D90/DN100
PREPOJ č.7 - UB8, ul. Pod Brezinkou - prepoj Dl 10/DN200
SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU
Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou
alebo bezvýkopovou metódou aţ na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové
skrinky DRZ (zostava HUP + RTP + meranie + GK s KMOV).
V rámci obnovy prípojok plynu poţadujeme oceľové potrubie nahradiť potrubím z materiálu PE100RC
SDR 11. Rúry z PE100RC sa ukladajú do výkopu v zmysle TPP 702 01.
Predmetom rekonštrukcie bude aj NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu
HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený) a
nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku plynu.
2/ Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohoto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny stavby je moţné realizovať len na základe ich
predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebného úradu.
3/ Pri stavbe budú dodrţané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na
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ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4/ Pri stavbe budú dodrţané ustanovenia stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a
príslušné technické normy podľa vyjadrenia účastníkov konania.
5/ Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník povinný poţiadať dotknutých správcov
inţinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení a zariadení a
dodrţať ich ochranné pásma, STN v súbehu a kriţovaní.
6/ Stavba bude ukončená najneskôr do: 31.12.2019
7/ Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky, dodávateľ zabezpečí SPP-distribúcia , a.s., Bratislava po
výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.
8/ Stavebný dozor bude vykonávať: zaistí dodávateľ stavby.
9/ Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h/
stavebného zákona.

10/ Pri stavbe pouţiť vhodné stavebné výrobky podľa zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
11/ Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.
12/ Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne
odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške peukázaných nákladov.
13/ Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá
stavebník.
14/ Stavebník pri výstavbe je povinný riadiť sa pokynmi stavebného dozora a viesť na stavbe stavebný
denník.Za akékoľvek zmeny v projekte bez súhlasu stavebného úradu budú vyvodené sankcie podľa
stavebného zákona.
15/ So stavbou moţno započať aţ po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia stavebným úradom.
Stavebné povolenie stráca platnos stavebného zákona.
16/ Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách /ulica, chodník a
pod./moţno len so súhlasom obce.
17/ Po ukončení prác všetky pouţité pozemky upraviť do pôvodného stavu.
18/ K stavbe sa vyjadrili účastníci konania a dotknuté orgány.Podmienky ich vyjadrení je investor stavby
povinný dodrţať.
Dodrţať podmienky vyjadrení a zaväzných stanovísk:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Inšpektorát kúpeľov a ţriediel Limbová 2, 837 52 Bratislava stanovisko číslo S04911-2018-IKŢ-2 zo
dňa 19.3.2018
Listom doručeným dňa 14.3.2018 Ste na Ministerstvo zdravotníctva SR- Inšpektorát kúpeľov a ţriediel
zaslali ţiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno Pod Brezinkou, UO 02547" v k. ú. Brusno. K ţiadosti ste priloţili projektovú dokumentáciu k stavebnému
konaniu 02/2018.
Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a ţriediel ako dotknutý orgán podľa § 40 ods. 2 písm.
b) zákona Č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") Vám k stavebnému konaniu predkladá nasledovné
stanovisko:
Predmetná stavba sa nachádza na kúpeľnom území kúpeľného miesta Brusno a v ochrannom pásme I.
stupňa prírodných liečivých zdrojov v Brusné. K realizácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno Pod Brezinkou, UO 02547" v k. ú. Brusno v katastrálnom území Brusno nemáme námietky za týchto
podmienok:
1. Pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných
látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
2. Ak budú pri vykonávam zemných prác zistené ţriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú
ďalšie práce okamţite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4
zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a ţriediel, ktorý
rozhodne o ďalšom postupe.
3. Rešpektovať skutočnosť, ţe stavba bude realizovaná na kúpeľnom území kúpeľného miesta a v
ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Brusné, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28,
§ 35, § 40 a § 50 ods. 17 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 17/2000 Z. z. V tejto
súvislosti je potrebné, aby pri realizácii terénnych úprav boli pouţité také technické postupy, riešenia,
materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana ţivotného prostredia s dôrazom na úsek ochrany
podzemných vôd.
4. Stavebné práce je potrebné realizovať s ohľadom na zabezpečenie kľudového reţimu kúpeľných
pacientov a na zabezpečenie ochrany kúpeľného prostredia na kúpeľnom území tak, aby liečebný reţim
pacientov nebol rušený alebo len v minimálnej miere; zároveň budú prijaté príslušné opatrenia na
minimalizovanie prípadnej prašnosti.
5. Odpad, ktorý bude vznikať pri realizácii stavby bude likvidovaný v súlade s príslušnými predpismi na
úseku odpadového hospodárstva.
6. Všetky práce budú vykonané podľa predloţeného projektu a pri zabezpečení odborného dozoru.
Prípadné navrhované zmeny budú predloţené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a ţriediel
Ministerstva zdravotníctva SR.
7. Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska vykonané všetky
predpísané skúšky a merania a predloţené doklady a atestoch pouţitých výrobkov a o overení
poţadovaných vlastností výrobkov príslušnému správnemu orgánu.
8. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Inšpektorátu kúpeľov a ţriediel Ministerstva
zdravotníctva SR predloţená ţiadosť o vydanie vyjadrenia ku kolaudačnému konaniu; v prípade
zásadných zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácii ţiadame predloţiť doplnenú projektovú
dokumentáciu (projekt skutočného vyhotovenia stavby.
9. V prípade, ţe by si stavba vyţiadala realizáciu ešte ďalších prác alebo niektorej z činností podľa § 40
ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z ., bude potrebné vyţiadať si stanovisko Ministerstva
zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a ţriediel, s priloţením príslušnej dokumentácie.
- 5-

Uvedené podmienky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných
liečivých zdrojov a ochrany kúpeľného reţimu a kúpeľného prostredia na kúpeľnom území v súlade s
ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z..
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inšpektorát kúpeľov a ţriediel Limbová 2, 837 52 Bratislava stanovisko číslo S08594-2018-IKŢ-2 zo
dňa 28.6.2018
Listom č. 356/2018/VS doručeným dňa 27.6.2018 ste zaslali na Ministerstvo zdravotníctva SR Inšpektorát kúpeľov a ţriediel oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Rekonštrukcia plynovodov
-Pod Brezinkou, ÚO 02547 na pozemkoch : - hlavná trasa plynovodov KN-C pare. č. 23, 1646, 138,
148/1, 1677/1, 1654/8, 1685/7, 293/3, 293/2, 1658/1, 341/2, 345/1, 1-658/11, 1662/1, 1648; KN-E pare. č.
1-53, 1-331/1, 1-330/1, 1-329/1, 1-328, 1-327/2, 1-326/1, 1-325/1, 1-324/1, 1-643/1, 1-323, 1-322/1, 1320, 1-318, 1-316/1, 1-317, 1-319, 1-372/2, 1-363/1, 1374/2, 1-375/2, 1-376/2, 1643/2, 1-326/1, 1323, 1315, 1294/1, 1-648/5; ostatné priľahlé parcely KN-C pare. č. 29, 335/2, 396/2, 400, 401/3, 403,2, 407/2,
476/2, 476/1, 476/1, 476/3, 475/1, 471/1, 467/1; KN-E pare. č. 1-371/2, 1-310, 1-309/1, 1-308/1 v k. ú.
Brusno.
Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a ţriediel Vám v predmetnej veci oznamuje
nasledovné.
Rekonštrukcia plynovodov sa navrhuje v ochrannom pásme II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v
Brusné (vyhláška MZ SR č. 17/2000 Z. z.); ochranné pásmo II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov
sa podľa § 50 ods. 12 zákona č. 538/2005 Z. z. povaţuje za ochranné pásma II. stupňa určené podľa tohto
zákona.. V ochrannom pásme II. stupňa je potrebné dodrţiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods.
17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Pri samotnej realizácii stavby je potrebné rešpektovať skutočnosť, ţe v ochrannom pásme II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej vyuţiteľné
mnoţstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v Brusné a preto je k
tomu potrebné navrhovať a pouţiť primerané riešenia, postupy a materiály.
Zároveň dávame do pozornosti oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., v prípade
zistenia výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov, pri
vykonávaní zemných prác.
Zároveň sa ospravedlňujeme za neúčasť na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa
11.7.2018, z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská
Bystrica ASMdpS-1-317/2018 zo dňa 2.2018
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zloţka
Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona
č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona
č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a
doplnkov
súhlasí
s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloţenej projektovej dokumentácie -- bez pripomienok.
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inţinierske siete vojenskej správy.
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Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na
základe neho je moţné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych
stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším
orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene
projektovej dokumentácie stavby, je potrebné poţiadať o nové záväzné stanovisko.
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
KPUBB-2017/18513-2/63833/RUS zo dňa 2 5 08 2017
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany
pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), vydáva podľa § 30 ods. 4
pamiatkového zákona toto
záväzné stanovisko:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom
určuje zámer
investora SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava realizovať líniovú stavbu
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Pod Brezinkou UO 02547" v k. ú. Brusno, okres Banská Bystrica,
nenachádzajúcu sa v pamiatkovom území za prípustný.
Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno záväzné stanovisko číslo 262/2018/ DOPR zo dňa
9.05.2018
Dňa 18.4.2018 bola doručená obci Brusno ţiadosť o vyjadrenie k projektu stavby „Rekonštrukcia
plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547", ktorú zaslal SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
Bratislava, Útvar investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen.
Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim existujúcim stavom plynovodov z ocele na ul. Ţelezničná, ul.
Kúpeľná, ul. Pod Dubinkou, ul. Pod Brezinkou a ul. Konopiská, ktoré budú obnovené na plynovody z
PE100RC a 52 domových prípojok. Stavba je rozdelená na objekty SO 01 - Plynovody, SO 02 - Prípojky
plynu a SO 01.1 - Prepoje a odpoje. Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu sú vedené
prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v komunikáciách, chodníkoch zelených pásoch a
spevnených plochách v intraviláne obce. V úseku UB4-UB5 bude nová trasa vedená na parcelách KN-C č.
293/3 a 193/2 v rastlom teréne a chodníku s cieľom, vyhnúť sa devastačným zásahom do nových
spevnených plôch miestnych komunikácií a dláţdených rigolov.
Po dôkladnom preštudovaní predloţenej projektovej dokumentácii (Á. Sprievodná správa, B.
Súhrnná technická správa, C. Situácia širších vzťahov, D. Priemet stavby do katastrálnej mapy, Vzorové
rezy výkopom), Obec Brusno ako cestný správny orgán vo veciach miestnych komunikácií v zmysle
ustanovení § 3 ods.2, § 8 a § 1 ods.3 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov,
súhlasí
s predloţenou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia
plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" za nasledovných podmienok.
Podmienky súhlasu:
1.

Pred realizáciou prác je nutné poţiadať o rozkopávkové povolenie pre cestu III. triedy a pre miestne
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komunikácie. Po skončení montáţe plynovodu sa vykoná oprava rozrušených chodníkov, miestnych
komunikácií a spevnených plôch do pôvodného stavu, v zmysle rozkopávkového povolenia, ktoré vydá
miestne príslušný CSO.
2.
Počas výstavby dôjde k obmedzeniu dopravy. Pre zabezpečenie plynulosti dopravy počas
výstavby je nutné pouţiť dočasné dopravné značenie podľa vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktoré sú v
súlade s § 5 a § 8 vyhlášky. Pre zabezpečenie dopravného značenia sa pouţijú prenosné, zvislé
dopravné značky s reflexnou povrchovou úpravou osadené na červeno-bielych pruhovaných
stĺpikoch.
3.
Všeobecné zásady pre riadenie dopravy počas výstavby:
4.
Osoby vykonávajúce činnosť súvisiacu s navrhovanou stavbou musia mať oprávnenie
vyplývajúce z osobitných predpisov a musia mať počas vykonávania prác na sebe odev oranţovej
farby v zmysle § 4 vyhl. MV SR č.9/2009 Z.z.
5.
Pri neprehľadnej situácii v prípade nutnosti otáčania nákladných vozidiel, pri vykladaní
materiálu a pod., na riadenie cestnej premávky bude potrebné zabezpečiť dve osoby na začiatku a
na konci obmedzeného úseku.
6.
Pri zníţenej viditeľnosti a v nočných hodinách musia byť pracovné prekáţky na ceste
osvetlené prerušovaným oranţovým svetlom.
7.
Montáţne jamy je potrebné, po dobu výstavby ohradiť výstraţným bezpečným zábradlím
výšky 1,1 m a opatriť výstraţnou červeno-bielou pruhovanou fóliou.
8.
Pozdĺţne výkopy je potrebné, po dobu výstavby zabezpečiť v pozdĺţnom smere
výstraţným bezpečným zábradlím výšky 1,1 m v kombinácii s vodiacimi doskami Z4 pre
nasmerovanie dopravy.
9.
Vstupy do objektov a rodinných domov musia byť vybavené provizórnym premostením so
zábradlím.
V prípade vzniku mimoriadnej situácie je potrebné zabezpečiť prejazdnosť komunikácie pre príchod
záchranných zloţiek
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra č.
1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OCDPK-2018/006553 zo dňa
04.01.2018
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa
§ 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. i písm. c) zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu
vo veciach ciest II. a III. triedy k doručenej ţiadosti o vyjadrenie uvádza:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií posudzoval predloţenú
projektovú dokumentáciu pre investičný zámer stavebných objektov „SO 01 -Plynovody" , „SO 02 Prípojky plynu" a „SO 03 - Prepoje a odpoje" stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod
Brezinkou, UO 02547", vypracovaný v mesiaci november 2017, zodpovedný projektant Ing. Stanislav
Kulich.
Podľa predloţených podkladov sa navrhovaná rekonštrukcia týka STL plynovodov a prípojok plynu v
obci Brusno na Ţelezničnej ulici, Kúpeľnej, Pod Dubinkou a Pod Brezinkou.
Na Ţelezničnej ulici si výstavba vyţiada zásah do telesa cesty M/2430 bezvýkopovou technológiou.
OU BB, odb. CD a PK ako príslušný cestný správny orgán pre dotknutú cestu III/2430 podmieňuje súhlas
s investičným zámerom stavebných objektov „SO 01 - Plynovody", „SO 02 -Prípojky plynu" a „SO 03 Prepoje a odpoje" stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" dodrţaním
nasledujúcich podmienok:
1. Stavebník min. 30 dní pred výstavbou zasahujúcou do telesa cesty III/2430, poţiada písomne OÚ BB,
odb. CD a PK o vydanie povolenia na zvláštne uţívanie cesty. K ţiadosti priloţiť časť projektu stavby,
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ktorý sa týka zásahu do cesty M/2430, vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. a správny
poplatok v zmysle platnej legislatívy.
2. Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste M/2430 označiť prenosným
dopravným značením, ktorého určenie pouţitia vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K ţiadosti, podanej
písomne min. 30 dní pred výstavbou, ţiadateľ priloţí projekt prenosného dopravného značenia.
3. Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyţadovať čiastočnú uzávierku cesty, stavebm'k poţiada OÚ
BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty M/2430 v dotknutom úseku, podanie
ţiadosti je spoplatnené správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy.
4. Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty M/2430 skladovaný ani dočasne umiestnený
stavebný materiál, stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí cesty
M/2430, ako aj znečistenie cesty pri výstavbe je povinný stavebník bezodkladne odstrániť na vlastné
náklady.
Stavebné práce nevykonávať počas obdobia zimnej údrţby cesty, t.j. od 01.11. do 31.03. príslušného
kalendárneho roku.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05
Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OSZP3-2018/010278-002 zo dňa 08.02.2018
Predloţená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný
stavebný inţinier v mesiaci 01/2018 rieši pre investora SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava v k.ú. Brusno rekonštrukciu plynovodu Brusno. Predmetom PD je nevyhovujúci stav s
existujúcim stavom plynovodu z ocele, ktorý bude obnovený na plynovody z PE100RC. Obnova sa bude
realizovať v obci Brusno ul. Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská, Pod Dubinkou. Trasy obnovených
plynovodov a prípojok budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi plynovodmi v pôvodných
trasách, respektíve v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch,
zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Plynovody a prípojky budú obnovené
výkopovou a bezvýkopovou technológiou.
Obnova bude vykonaná v rámci stavebných objektov: SO 01 STL plynovody - celková dĺţka plynovodov
je cca 847,5 m. SO 01.1 prepoje aodpoje. SO 02 STL prípojky plynu - celková dĺţka 359 m. Nový
plynovod sa nachádza v blízkosti vodného toku Hron. Nový plynovod bude prepojený UBI na existujúce
potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron. Pri výstavbe sa nepredpokladá nutnosť výrubu krovia a
drevín.
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na
území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana).
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie príslušný podľa § 5 zákona NR SR
č. 525/2003 Z.z. a § 68 písm. f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a
krajiny v zmysle § 9 odst.l písm. b) ,c) zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. k vydaniu územného a stavebného
povolenia na horeuvedenú stavbu vydáva nasledovné
vyjadrenie:
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.
Investor dodrţí rozsah a technické riešenie stavby v zmysle predloţenej PD Stavebník zabezpečí, aby pri
realizácii stavebných prác nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do okolitého prírodného
prostredia a vodného recipientu.
Po ukončení výstavby bude okolie uvedené do pôvodného stavu a bude odstránený zvyšný stavebný
materiál a vzniknutý odpad.
Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a Šetrné technológie s
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cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie
Prebytočnú zeminu rozhrnúť len na ryhu v trase kábla prípadne na určené skládky.
Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo techniky
zabezpečiť ich likvidáciu
Trasu plynovodu lokalizovať tak aby boli čo najmenej dotknuté dreviny rastúce mimo lesa a ich koreňové
sústavy
Ten kto v zmysle § 6 ods. 4 zasahuje do vodného toku je povinný poţiadať o súhlas orgán ochrany prírody
a krajiny v sídle kraja
Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyţadovaných podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05
Banská Bystrica súhlas číslo OU-BB-OSZP3-2018/009851-002 zo dňa 2.02.2018
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava poţiadala dňa 30.01.2018 Okresný úrad
Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) k projektovanej stavbe pre stavebné povolenie. Navrhovaná
stavba súvisí s nevyhovujúcim existujúcim stavom plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na
plynovody z PE100 RC. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný
stavebný inţinier v 01/2018.
Obnova sa bude realizovať v k. ú. Brusno - ul. Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou.
Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi
plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v
komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Celková dĺţka
rekonštruovaných STL plynovodov bude 847,5 m, celková dĺţka rekonštruovaných prípojok plynu bude
359,0 m, celkový počet NTL domových dopojení bude 55 ks.
SO 01 - STL PLYNOVODY - na obnovu sú určené existujúce oceľové STL plynovody dimenzií DN200.
Bude slúţiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP. STL
plynovody z PE100RC sú navrhnuté v trase, ktorá je vedená súbeţne s pôvodným potrubím, s posunom,
ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne.
S0 01.1 - PREPOJE A ODPOJE - prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s existujúcou STL DS,
ako aj odpojenie STL plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.
SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU - výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené
výkopovou metódou alebo bezvýkopovou metódou - podvrtmi, pri kriţovaní cesty aţ na hranicu verejne
prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ.
Existujúci plynovod sa nachádza v blízkosti vodného toku Hron a je vedený v okraji asfaltového chodníka.
Nový plynovod bude prepojený UBI na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron.
Napojenie bude realizované v zemi. v mieste pôvodného uzáveru, ktorý bude vymenený. V rámci stavby
sa nenavrhujú nové plynárenské zariadenia, ale bude vykonaná obnova existujúceho plynovodu - trasa
navrhovaných plynovodov je vedená v trase pôvodného potrubia.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zák. č.
364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloţenej dokumentácie
v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie
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k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" v k. ú. Brusno z hľadiska
vodného hospodárstva ţiada dodrţať nasledovné podmienky:
 Počas realizácie stavby a uţívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
 Pouţívané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
 Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inţinierske siete a
zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov
jednotlivých inţinierskych sietí.
 Počas prác dodrţať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) -zaobchádzanie so
znečisťujúcimi látkami.
 Nakoľko sa práce budú realizovať aj v blízkosti vodného toku Hron - plynovod bude prepojený
UBI na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou Hron, je potrebné poţiadať o
stanovisko správcu vodného toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica.
 Zároveň je potrebné poţiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona,
pokiaľ sa tieto práce budú uskutočňovať na pobreţných pozemkoch (do 10 m od brehovej čiary), s
doloţením projektovej dokumentácie na stavbu a kladného stanoviska správcu vodného toku.
 So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 Príslušným stavebným úradom je Obec Brusno.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej
vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona
povaţuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení
neskorších predpisov.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05
Banská Bystrica súhlas číslo OU-BB-OSZP3-2018/011832-002 zo dňa 27.02.2018
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 58 písm. c) a § 61 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) vydáva pre ţiadateľa SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava
súhlas
v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno Pod Brezinkou, UO 02547" v k. ú. Brusno pre účely vydania stavebného povolenia.
Popis stavby:
Obnova sa bude realizovať v k. ú. Brusno - ul. Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou.
Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi
plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v
komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Celková dĺţka
rekonštruovaných STL plynovodov bude 847,5 m, celková dĺţka rekonštruovaných prípojok plynu bude
359,0 m, celkový počet NTL domových dopojení bude 55 ks.
SO 01 - STL PLYNOVODY - na obnovu sú určené existujúce oceľové STL plynovody dimenzií DN200.
Bude slúţiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP. STL
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plynovody z PE100RC sú navrhnuté v trase, ktorá je vedená súbeţne s pôvodným potrubím, s posunom,
ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne.
SO 01.1 - PREPOJE A ODPOJE - prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01
S existujúcou STL DS, ako aj odpojenie STL plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní
obnovy.
SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU - výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené
výkopovou metódou alebo bezvýkopovou metódou - - podvrtmi, pri kriţovaní cesty aţ na hranicu verejne
prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ.
Existujúci plynovod sa nachádza v blízkosti vodného toku Hron a je vedený v okraji asfaltového
chodníka. Nový plynovod bude prepojený UB1 na existujúce potrubie z nadzemného vedenia nad riekou
Hron. Napojenie bude realizované v zemi, v mieste pôvodného uzáveru, ktorý bude vymenený. V rámci
stavby sa nenavrhujú nové plynárenské zariadenia, ale bude vykonaná obnova existujúceho plynovodu trasa navrhovaných plynovodov je vedená v trase pôvodného potrubia.
V súlade s § 27 od s. 1 písm, a) vodného zákona na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno -- Pod
Brezinkou, UO 02547" sa určujú nasledovné podmienky:
1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval lng. Stanislav Kulich,
autorizovaný stavebný inţinier v 02/2.018.
2. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd, je potrebné
dbať o ich ochranu a zdrţať sa činností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prirodzený reţim vôd vo
vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
3. Pouţívané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom technickom stave.
4. V prípade zásahu do pobreţných pozemkov je ich potrebné uviesť do pôvodného stavu.
5. V plnom znení dodrţať podmienky vo vyjadrení S V P š.p., OZ Banská Bystrica pod značkou CS SVP
OZ BB 1/20)8/57 CZ 1888/2018-39210 zo dňa 08.02.2018, pričom upozorňujeme na:
- Upozorňujeme, ţe ak by počas výstavby alebo prevádzkovania plynovodu došlo k vzniku škôd na
majetku investora, resp. zhotoviteľa stavby z dôvodu vybreţenia vody z koryta vodného toku, SVP, s.p.
OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu. ako i škody
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, t.j. zaliatím územia vybreţením vody zvodného toku Hron, resp. zaliatím územia
vnútornými vodami. Prípadné škody vzniknuté na predmetnej stavbe bude v plnom rozsahu a na vlastné
náklady znášať jej majiteľ, resp. Zhotoviteľ.
- Z pohľadu zabezpečenia správy a údrţby vodohospodársky významného vodného toku Hron je
potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môţe správca vodného toku v zmysle § 49 zákona
NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy uţívať pobreţné
pozemky. Pobreţnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do
vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary, resp. päty vzdušnej strany ochrannej hrádze - v tomto pásme je
potrebné zabezpečiť mechanickú ochranu plynovodného potrubia jeho uloţením do chráničky
dimenzovanej na zaťaţenie do hmotnosti 25,0 t, resp. zabezpečiť ochranu potrubia jeho zvýšeným krytím
tak, aby mohol správca toku v rámci pobreţných pozemkov pouţívať ťaţkú mechanizáciu bez
výraznejších obmedzení.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. beţných prietokov vo vodnom
toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobreţných
pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku. Všetky výstavbou narušené pobreţné pozemky ţiadame po
ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebolo
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ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd. dbať o ochranu vôd a zdrţať sa činností, ktoré môţu
negatívne ovplyvniť prirodzený reţim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údrţbu mechanizmov a motorových vozidiel pričom
mechanizmy pouţívané pri stavebných prácach je nutné udrţiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu
kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku toku. Počas výstavby, ako a j pri úpravách
okolitého terénu nie je prípustné pouţívať látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality
povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
- Ako správca rieky Hron si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a začatie a ukončenie stavby
ţiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p.. OZ Banská Bystrica -Správy povodia horného Hrona Zvolen,
prevádzkové stredisko Brezno (Tng. Juraj Schón).
6. Pri kaţdej zmene stavby poţiadať o súhlas príslušný orgán štátnej vodnej správy a správcu vodného
toku SVP š.p., OZ Banská Bystrica.
7. Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na ropno nepriepustne upravených plochách s
technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŢP SR č. 100/2005
Z. z.
8. Dodrţať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) - zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami.
9. So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. J písm. a) podkladom na konanie podľa
osobitných predpisov a zaniká, a k sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05
Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OSZP3-2018/010515-002 zo dňa 19.02.2018
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., poţiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 02.02.2018 o vyjadrenie k
projektovej dokumentácii na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, OU 02547" na
ul. Pod Brezinkou, ul. Konopiská a ul. Pod Dubŕnkou, v obci Brusno. Predloţená projektová
dokumentácia je vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Stanislavom Kulichom, 01/2018. Podľa
projektovej dokumentácie bude existujúce STL plynovody a prípojky plynu obnovené výkopovou a
bezvýkopovou technológiou. Po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúce STL plynovody
DS. Obnova bude riešená pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom a
bezvýkopovým spôsobom, s ponechaním odpojeného existujúceho potrubia plynovodov a prípojok v
zemi.
Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad kategórie „ostatný" skupiny
15 a 17 (č. 15 01 06 - 0,025t; 17 01 07 - 2,5t; 17 02 03 - 0,05t; 17 03 02 -322t; 17 04 05-2t; 17 05 04 610t).
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch") vydávame podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k predloţenej
ţiadosti nasledovné pripomienky:
•
odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad
na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na
zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
•

u vyuţiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré
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stavebník sám nevyuţije, je moţné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených
zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
•
dodrţiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Bmsno o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom;
•
pri nakladaní s odpadom dodrţať povinnosti pôvodcu a drţiteľa odpadu uvedené v § 12, §
14 a § 77 zákona o odpadoch;
•
podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak. ide o odpady vznikajúce pri
stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zloţke alebo v
inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa, je právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri
vykonávaní 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 § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných
prác, ak je isté, ţe sa materiál pouţije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom
bol vykopaný;
•
k dokumentácii v kolaudačnom konaní poţiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o ţivotné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o
odpadoch, kde investor predloţí doklady o mnoţstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a
zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.
Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch povaţuje za záväzné stanovisko podľa
osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie iných
vyjadrení a súhlasov vyţadovaných podľa zákona o odpadoch.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia oddelenie civilnej ochrany a krízového
plánovania, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica číslo OU-BB-OKR1-2018/010107-002 zo
dňa 07.02.2018
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia,
a.s.)" - záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie
V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických
poţiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Banská Bystrica vydáva
záväzné stanovisko1)
k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547, k. ú. Brusno,
(SPP -distribúcia, a.s.)" z hľadiska civilnej ochrany.
Identifikačné údaje stavby :
Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547
Miesto stavby: okr. Banská Bystrica, Brusno - ul. Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská,
Pod Dubinkou, k. ú. Brusno
Investor:
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Po posúdení predloţeného projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO
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02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia, a.s.)" Okresný úrad Banská Bystrica dospel k záveru, ţe ide o
líniovú stavbu. Predmetom stavby je obnova existujúcich oceľových STL plynovodov v celkovej dĺţke
847,5 m a prípojok plynu v celkovej dĺţke 359,0 m na plynovody z PE100 RC v lokalite Brusno na ul.
Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou. Realizáciou rekonštrukcie navrhovanej stavby
budú zabezpečené poţadované dodávky zemného plynu odberateľom a zvýši sa prevádzková spoľahlivosť
celej plynovej siete. Po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúci STL 1 plynovod DS. Na
líniovú stavbu nie sú kladené ţiadne poţiadavky civilnej ochrany.
Okresný úrad Banská Bystrica s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov
Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547, k. ú. Brusno, (SPP -distribúcia, a.s.)"
súhlasí bez pripomienok.
OKRESNE RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ
BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica číslo ORHZ-BB1-138-001/201 zo dňa
02.02.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona Č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" a s riešením protipoţiarnej bezpečnosti
stavby s ú h l a s í bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poţiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby poţadujeme ho predloţiť pri
kolaudačnom konaní.
Banskobystrický samosprávny kraj, odd. Správy majetku a cestnej infraštruktúry, Ná. SNP 23, 974
01 Banská Bystrica vyjadrenie číslo 05006/2018/ODDSMCl-6, 10786/2018 zo dňa 14.3.2018
Dňa 6.2.2018 bola Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja doručená Vaša ţiadosť o vyjadrenie
pre stavebné povolenie k rekonštrukcii plynovodov Brusno - Pod Brezinkou.
Podľa projektovej dokumentácie pôjde trasa plynovodu v súbehu s cestou Hl/2430 a bude ju 3x
kriţovať. Z hľadiska cestnej infraštruktúry Vám vydávame nasledovné stanovisko:
Banskobystrický samosprávny kraj z hľadiska ciest III. triedy ako účastník konania o vydanie stavebného
povolenia súhlasí a poţaduje v celom rozsahu rešpektovať a dodrţať podmienky, ktoré stanovil náš
správca, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení pod číslom
BBRSC/00649/2018 a BBRSC/01220/2018 zo dňa 12.3.2018.
BBSK ako vlastník dotknutej cesty Ml/2430, si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené
podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyţiada verejný záujem.
T E C H N I C K Á I N Š P E K C I A , a.s. ODBORNE STANOVISKO č. 3739/2/2018
k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Po posúdení predloţenej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto
odborné stanovisko
konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými poţiadavkami.
Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môţe byť uvedené do prevádzky aţ po vykonaní
- 15 -

skúšok podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.
Toto odborné stanovisko predloţte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške pred uvedením do
prevádzky plynovodov vyhotovených z nekovového materiálu.
Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Banská Bystrica o kaţdej zmene, ktorá
môţe ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.
ŢELEZNICE
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY,BRATISLAVA
GENERÁLNE
RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 číslo:
24481/2018/O230-2 zo dňa 28.05.2018
Odbor expertízy GR ŢSR (zastupujúci ŢSR pri územnom plánovaní, územných stavebných konaniach),
ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení
niektorých zákonov podľa zákona č.479/2005 a č. 513/2009 Z. z., na základe ţiadosti stavebníka SPP distribúcia a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava vydáva súhrnné stanovisko pre stavbu
vedenú v ochrannom pásme dráhy (OPD) a v obvode dráhy (OD). Časť stavby bude kriţovať v ţkm
42,148 v existujúcom kriţovaní ţelezničnej trate Zvolen - Podbrezová. Predloţená projektová
dokumentácia (PD) stavby rieši rekonštrukciu - obnovu existujúcich plynovodov a prípojok v k.ú. Brusno.
V mieste kriţovania trate sa plánuje pouţiť jestvujúca chránička DN300, do ktorej sa vsunie chránička
D225 o dĺţky 19,8m. Krytie chráničky kriţujúce trať, je 2 m pod hornou hranou podvalu a vzdialenosť
montáţnych jám je 6,1 m a 5,6m od päty ţelezničného násypu.
Po oboznámení sa s predloţenou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k vydaniu súhlasu na
realizáciu stavby v OPD a súhlasíme za týchto podmienok:
1.
Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené poţiadavky uvedené vo
vyjadreniach
zloţiek ŢSR (Oblastná sprava majetku Zvolen, Oblastné riaditeľstvo Zvolen a jeho sekcií, v prílohe).
Stavebník ţiadnou časťou stavby, alebo svojou činnosťou nesmie zasahovať do podzemných vedení zab.
zar. ŢSR, ako aj ochranného pásma vedení a bude v plnej miere rešpektovať vyjadrenie (č. 86/2018
S OZT) sekcie OZT (oznamovacia a zabezpečovacia techniky).
- stavebník zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŢSR) v
súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.) a Z9. Zhotoviteľ stavby musí mať so ŢSR - OR
Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v OPD a OD v podmienkach ŢSR.
1. Stavebník minimálne dva týţdne pred začiatkom realizácie prác v mieste kriţovania ţelezničnej trate
poţiada o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na oblastnom riaditeľstve (OR), sekcii
ŢTS, ul. Štefánikova 2., 960 02 Zvolen (telefonický na SMSÚ Banská Bystrica: Ing. Kováčik - vedúci
SMSÚ t.č. 048 229 6530)
2. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala
dynamickým vplyvom ţelezničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
3. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad, v rámci stavby poţadujeme skladovať mimo pozemku ŢSR.
4. Uţívateľ stavby a ani stavebník nemajú nárok na úpravy zo strany ŢSR v prípade akýchkoľvek
negatívnych vplyvov dráhy na stavbu.
ŢELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA MAJETKU ŢSR BRATISLAVA
OBLASTNÁ SPRÁVA MAJETKU ZVOLEN M. R. Štefánika 295/2,960 02 Zvolen
K Vašej ţiadosti č 136/2018 SŢTS/17 zo dňa 21.02. 2018 o vyjadrenie sa k stavbe: „Rekonštrukcia
plynovodov Brusno-Pod Brezinkou, UO02547" , Oblastná správa majetku Zvolen /ďalej len OSM
Zvolen/ na základe predloţených dokladov Vám zasiela k inţinierskym sieťam vo svojej správe /vodovod
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, plyn a kanalizácia/ , iným stavbám /ţumpy, studne/ nasledovné stanovisko :
- V posudzovanom území sa nenachádzajú ţiadne siete /voda, plyn, kanalizácia / a iné stavby /studne ,
ţumpy / v správe v OSM Zvolen.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zloţiek ŢSR k sieťam a majetku v ich správe
.
ŢELEZNICE
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY,
BRATISLAVA
OBLASTNÉ
RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Sekcia elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika 295/2, 960 01
Zvolenčíslo 91-2/2018 SEEORZV zo dňa 08.03.2018
SEE OR Zvolen podľa uvedenej poţiadavky a podľa priloţených podkladov dáva vyjadrenie k stavbe :
Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Pod Brezinkou, UO 02547, pre ţiadateľa SPP Distribúcia, Bratislava a
za účelom vybavenia stavebného povolenia k obnove plynovodov a prípojok plynu - nasledovne :
1. Trasa STL plynovodu kriţuje dráhy na trati Banská Bystrica - Červená Skala, pred ţel. zast. Brusno,
pričom chránička plynovodu bude umiestnená v hĺbke 2 metre pod koľajou a montáţne jamy
podtunelovania budú mimo obvodu dráhy. Naše záujmy nebudú dotknuté.
2. Na posudzovanom území sa nenachádzajú ţiadne zariadenia v správe majetku SEE OR Zvolen.
Vonkajšie osvetlenie , ako aj napájanie priecestia sú dostatočne vzdialené.
K realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a v kriţovaní s dráhou v ţkm 42,148 nemáme
námietok.
ŢELEZNICE
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY,
BRATISLAVA
OBLASTNÉ
RIADITEĽSTVO ZVOLEN, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY,
M.R Štefánika 295/2, 960 02 Z V O L E N č í s l o 86/2018 SOZT zo dňa 1.3.2018
V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú technické zariadenia pre dopravnú cestu v našej
správe.
Pri jej realizácii dôjde k súbehu a kriţovaniu s podzemnými vedeniami zab.zar. ŢSR ( viď inf. zakv
priloţenej JŢM z P D), ktoré sú chránené zákonom 513/2009 Z.z.(§ 3,4,5 a 6. Príloha č. 12a bod g).
Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN
73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie na základe objednávky
poţiadajte ŢSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údrţby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika
295/2 ,
960 02 Zvolen, kont. :, 0903 640693,0902 950493 e-mail: kuká. jozef(a),zsr.sk,
medved.peter(ajzsr.sk. Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.
Počas realizácie prác pri kriţovaní ţel. trate v ţkm 42,148 v obvode PZZ v ţkm 42,139 ( SPI 166 Brusno
poţadujeme zabezpečiť dozor SMSÚ OZTZT Banská Bystrica, tel. kontakt: 0903569644.
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen číslo 136/2018SŢTS zo dňa 23.04.2018
Na základe Vašej ţiadosti dáva Oblastné riaditeľstvo Zvolen nasledovné spoločné stanovisko k uvedenej
stavbe:
Dokumentácia rieši rekonštrukciu - obnovu existujúcich plynovodov a prípojok v Brusné. Trasa
plynového potrubia prechádza v ochrannom pásme dráhy, pričom pričom v ţkm 42,148 je existujúce
kriţovanie ţelezničnej trate Zvolen - Podbrezová. V mieste kriţovania trate bude vyuţitá jestvujúca
chránička DN300, do ktorej bude zasunutá chránička D225, dĺţky 19,8 m. Krytie chráničky je 2 m pod
hornou hranou podvalu, vzdialenosť montáţnych jám bude 6,1 m, resp.5,6 m od päty ţelezničného
násypu.
Stavba môţe byť realizovaná za nasledovných podmienok:
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1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti ţelezničnej dopravy a k
narušeniu stability a odvodnenia ţelezničného telesa.
2.Stavba bola prerokovaná so správcami ţelezničných inţinierskych sietí - ŢSR OR Zvolen. V blízkosti
stavby sa nachádzajú inţinierske siete v správe Sekcie OZT. Vyjadrenia správcov sietí ţiadame
rešpektovať.
3. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŢSR.
4. Stavebník minimálne dva týţdne pred začiatkom realizácie prác v mieste kriţovania ţelezničnej
trate poţiada o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve,
Sekcii ŢTS, ul. Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (telefonicky na SMSÚ Banská Bystrica: Ing. Kováčik -vedúci
SMSÚtf.048 229 6530).
5. Keďţe sa stavba bude realizovať v priestore moţného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora,
je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v
ŢSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného
predpisu ŢSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŢSR a predpisu Z 2 Bezpečnosť
zamestnancov v podmienkach ŢSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tf.045/ 229 5003).
6. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŢSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu
stavby.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica číslo vyjadrenia CS SVPOZBB 1/2018/57 CZ
1888/2018-39210 zo dňa 08.02.2018
Dňa 06.02.2018 bola na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica doručená Vaša ţiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou,
UO 02547', ktorú pre jej investora SPP-distribúcia, a.s. Bratislava pod zák.č. SD/16400-RE-INTV v
januári 2018 vypracoval zodpovedný projektant Ing. Stanislav Kullch (autorizovaný stavebný inţinier, č.
2242*A*2-3).
Navrhovaná rekonštrukcia súvisí s nevyhovujúcim stavom pôvodných plynovodov v obci Brusno
vyhotovených z ocele, ktoré budú vymenené na plynovody PE100RC v celkovej dĺţke cca 850 m. Obnova
sa má realizovať na uliciach Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská a Pod Dubinkou. Trasy
obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované prednostne v súbehu s existujúcimi
plynovodmi v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme týchto plynovodov. Pôvodné potrubia sa
pritom ponechajú v zemi.
Po preštudovaní Vašej ţiadosti a predloţenej projektovej dokumentácie stavby zaujíma Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné stanovisko:
Začiatok výmeny potrubí sa nachádza na Ţelezničnej ulici na pravej strane obojstranne ohrádzovaného
vodohospodársky významného vodného toku Hron, ktorý je v správe nášho štátneho podniku. Nový
plynovod má byť napojený na jestvujúce potrubie nadzemné kriţujúce Hron na výtokovej strane mostíka
pre peších (r.km cca 198,345). Prepojenie na pôvodné potrubie „Prepoj aodpoj č. 1" D160/DN200 má byť
zrealizované v zemi na ľavej strane toku v mieste asfaltového chodníka pred mostom, kde sa nachádza
pôvodný uzáver, ktorý bude vymenený.
S realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO 02547" je z pohľadu
záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica moţné súhlasiť za splnenia a dodrţania
nasledovných podmienok:
•
Upozorňujeme, ţe ak by počas výstavby alebo prevádzkovania plynovodu došlo k vzniku
škôd na majetku investora, resp. zhotoviteľa stavby z dôvodu vybreţenia vody z koryta vodného
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toku, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd,
splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o
vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. aj zaliatím územia vybreţením vody z
vodného toku Hron, resp. zaliatím územia vnútornými vodami. Prípadné škody vzniknuté na
predmetnej stavbe bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jej majiteľ, resp. zhotoviteľ.
Z pohľadu zabezpečenia správy a údrţby vodohospodársky významného vodného toku Hron je potrebné
upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môţe správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy uţívať pobreţné pozemky.
Pobreţnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti
10,0 m od ich brehovej čiary, resp. päty vzdušnej strany ochrannej hrádze - v tomto pásme je potrebné
zabezpečiť mechanickú ochranu plynovodného potrubia jeho uloţením do chráničky dimenzovanej na
zaťaţenie do hmotnosti 25,01, resp. zabezpečiť ochranu potrubia jeho zvýšeným krytím tak, aby mohol
správca toku v rámci pobreţných pozemkov pouţívať ťaţkú mechanizáciu bez výraznejších obmedzení.
•
Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. beţných prietokov vo
vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku,
na pobreţných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku. Všetky výstavbou narušené pobreţné
pozemky ţiadame po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
•
Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebola
ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdrţať sa činnosti, ktoré
môţu negatívne ovplyvniť prirodzený reţim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak
ohroziť jej kvalitu. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údrţbu mechanizmov a
motorových vozidiel, pričom mechanizmy pouţívané pri stavebných prácach je nutné udrţiavať v
takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom
úseku toku. Počas výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nie je prípustné pouţívať látky a
materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej
lokalite.
Ako správca rieky Hron si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a začatie a ukončenie stavby ţiadame
oznámiť zástupcovi SVP, š.p. 02 B. Bystrica - Správy povodia horného Hrona Zvolen, prevádzkové
stredisko Brezno (Ing. Juraj Schôn, mobil: 0903 601 835).
Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica vyjadrenie
číslo BBRSC/00649/2018, BBRSC/1220/2018 zo dňa 12.3.2018
Dňa 06.02.2018 bola našej spoločnosti doručená Vaša ţiadosť o vyjadrenie k stavbe: „Rekonštrukcia
plynovodu Brusno - Pod Brezinkou", UO 02547-v dotyku s cestou m/2430 v intraviláne obce Brusno, k.ú.
Brusno - pre DSP a DRS.
Jedná sa o rekonštrukciu plynovodu z materiálu oceľ na PE 100 RC na ul. Ţelezničná, Kúpeľná, Pod
Dubinkou, Pod Brezinkou, ku ktorej sme sa vyjadrovali v rámci investičného zamení vo vyjadrení č.
BBRSC/05689/2017-BB zo dňa 18.12.2017.0bjektová skladba rieši SO: SO 01 STL Plynovody, SO 01.1
Prepoje a odpoje, SO 02 STL prípojky plynu
Podľa predloţenej dokumentácie trasa plynovodu 3x kriţuje cestu 111/2430:
SO 01 l x -ckm 0,758 - ul. Ţelezničná vetva „A" dom č.l 16
SO 02 2x-ckm 0795-0,810 - prípojky plynu P6 a P7
-ckm 0,863 -ul. Ţelezničná a Pod Brezinkou -v kriţovaní miestnej komunikácie ul. Pod Brezinkou
s 111/2430 - súbeh s III/2430.
Pozemky pod cestou nie sú vo vlastníctve BBSK.
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Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a
III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujíma k predmetnej ţiadosti
nasledovné stanovisko:
•
Práce v styku s pozemnými komunikáciami II. a III. triedy je moţné realizovať len na
základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici.
•
Realizácia prác v telese ciest II. a ITL triedy podlieha povoleniu na zvláštne uţívanie cesty
od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej
OU OCDPK ).
•

Poţiadať o stanovisko OR PZ - ODI v Banskej Bystrici.

•
Realizáciou stavby, pri pretlaku, nesmie dôjsť k narušeniu cestného telesa cesty 111/2430,
kriţovania cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným pretlakom)
•
V mieste kríţenia MK s cestou III/2430 nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa cesty
III/2430 a rozkopávku realizovať v rámci MK.
Z hľadiska správy a údrţby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC, a.s.,
Banská Bystrica s realizáciou stavby podľa predloţenej vypracovanej SPP-distribúcia, a.s, Útvar investícií
stred Projekcia stred pracovisko Zvolen z 02 2018 súhlasíme za nasledovných podmienok:
1. V intraviláne obce trasu vedenia pri kriţovaní cesty viesť min. pol metra za zvýšenými
obrubami chodníkov alebo zelených pásov (vnútorný okraj štartovacej/cieľovej jamy)
2. Kriţovanie cesty bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) viesť kolmo na os
vozovky; popod cestou viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou
vozovky; bliţšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť mimo cestný pozemok.
3. V úsekoch, kde je trasu vedenia, z nevyhnutných priestorových dôvodov, nutné viesť v súbehu s
cestou bliţšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, poţadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp.
sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul
deformácie Evd = min. 40 MN/m2 (meraný dynamickou doskou).
4. Ak je trasa vedenia umiestnená v miestach existujúcich priepustov vedenie viesť vo vzdialenosti
min.2,0 m od priepustu.
5. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu, poškodeniu cestného telesa ciest 111/2430 spevnenej časti vozovky včítane spevnenej a nespevnenej krajnice, porušenia funkčnosti
odvodňovacieho systému, poškodeniu dopravných značiek a dopravných a iných zariadení
slúţiacich pre zabezpečenie cestnej premávky.
6. V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK poţiadať o zvláštne
uţívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.
7. Pri rozkopávke v súbehu/dotyku s cestou IN/2430, asfaltové vrstvy v trase výkopu zapíliť, styk
novej a pôvodnej asfaltovej vrstvy vyplniť pruţnou asfaltovou zálievkou.
8. Napojenie novej časti vozovky s pôvodnou vozovkou musí byť plynulé a nesmie výškovo
presahovať úroveň pôvodnej vozovky, v prípade poškodenia cestných obrubníkov, vykonať ich
obnovu do pôvodného stavu


Poţiadavky na kvalitu prác
po vytýčení trasy v teréne, v prípade zmeny oproti predloţenej dokumentácii-pred začatím výkopu
ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s.
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stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
certifikáty zabudovaných stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia,
ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predloţiť BBRSC. a.s. najneskôr v
deň zápisničného odovzdávania - prevzatia dotknutých úsekov cesty.
Všeobecné podmienky
práce v dotyku s cestou nieje moţné realizovať v období výkonu zimnej údrţby, t.j. od 1.11. do
31.03. príslušného kalendárneho roka,
stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dotknutej
pozemnej komunikácie a prípadné znečistenie ihneď odstraňovať,
10.
mechanizmy nesmú pri prácach neopodstatnene stáť na ceste a obmedzovať plynulosť
cestnej premávky,
začatie prác v dotyku s cestou, písomne nahlásiť min. 5 pracovných dní vopred, zodpovednému
zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Banská Bystrica , p. Bercík 0905 421 496 alebo technickému
pracovníkovi Ing. Červenková, mobil 0918 543 726, mail podatelna@bbrsc.sk),
po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náleţitého stavu a zápisnične
preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní technickému zástupcovi BBRSC, a.s.
oblasť Banská Bystrica, Ing. Červenková, mobil 0918 543 726,
v prípade, ţe nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa povaţujú za neukončené,
na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú úpravu cesty poţadujeme záručnú dobu 36
mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,
v prípade, ţe pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu
orgánu a správcovi cesty,
pri realizácií stavebných prác v plnej miere dodrţať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon),ţiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek
dočasným dopravným značením, určeným OÚ OCDPK v Banskej Bystrici, ktoré odsúhlasí OR PZ
- ODI v Banskej Bystrici



v prípade obmedzenia premávky, ktorá bude vyţadovať čiastočnú uzávierku cesty stavebník
poţiada OÚ OCDPK v Banskej Bystrici o vydanie povolenia na uzávierku cesty



stavbu je moţné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu,
ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a povolenia iných dotknutých účastníkov konania,
vlastníkov, správcov, organizácií a orgánov štátnej správy.
BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje
právo podmienky k realizácií stavby, ak si to vyţiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica vyjadrenie č.
5307/2018/ZC1383-463 zo dňa 29.5.2018
Predloţená projektová dokumentácia rieši stavebný zámer:. Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod
Brezinkou, UO 02547" v k.ú. Brusno.
Investor stavby: SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
Popis v zmysle predloženej technickej správy- spracovateľ: Inq. Stanislav Kulich:
Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich STL plynovodov DS v záujmovom
území. Exisujúce STL plynovody a prípojky plynu budú obnovené výkopovou a bezvýkopovou
technológiou.
V súvislosti s obnovou plynovodov bude nutné vykonať obnovu existujúcich prípojok plynu. Zároveň
bude potrebné vykonať osadenie nových regulačných skriniek DRŢ.
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Obnova plynovodov a prípojok plynu bude riešená vťahovaním do pôvodných oceľových potrubí,
podvrtmi a pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom, ponechaním
odpojeného existujúceho potrubia plynovodov v zemi.
Členenie stavby:
SO 01 STL plynovody
SO 02 STL prípojky
Celková dĺţka navrhovaných STL plynovodov je 875,38 m.
Celková dĺţka rekonštruovaných STL prípojok plynu je 360,3 m v počte 56 kusov.
Celkový počet NTL domových dopojeni v počte 53 kusov.
Pri realizácii navrhovaných líniových objektov bude potrebné zabezpečiť: -pracovný pruh šírky do 6 m u
plynovodov -montáţne jamy o pôdorysnej ploche 2 -10 m
K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:
•
záujmovom území je situovaný verejný vodovod v správe Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta.5, Banská Bystrica
(informatívne vyznačenie v priloţenej situácii).
obci Brusno sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti.
Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica ( StVPS, a.s.):
•
Pred zahájením zemných prác poţadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie
podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti
a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti. Vytýčenie vodovodu
zabezpečí p. 1. Kmáč, č. t. 0907 805 798.
•

Pri realizácií ţiadame dodrţať ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z.:

•
min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
•
min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
Doporučujeme dodrţať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:
•

min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

•

min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 75 6101)

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú pristúp k verejnému
vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
b) vysádzať trvalé porasty
c)umiestňovať skládky
d) vykonávať terénne úpravy
•
Pri kriţovaní inţinierskych sietí v záujmovom území poţadujeme rešpektovať
vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.
•

Pri kriţovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti poţadujeme realizovať
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ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade kriţovania, resp. súbehu
vodovodného potrubia poţadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí p. I.Krnáč).
O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica poţadujeme spísať
protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.
•

Ţiadame dodrţať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.

Zmluvné podmienky:
Obchodno-technické podmienky ţiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01
Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 ( objednávka na vytýčenie exist.zariadeni v správe našej
spoločnosti).
V stavebnom konaní poţadujeme predloţiť :
1. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica č. 5307/2018/ZC1383-463 zo dňa 29.05.2018 k
stavebnému zámeru.
Do podmienok územného konania a stavebného povolenia poţadujeme uviesť nasledovné:
•
V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavebného zámeru dôjde k poškodeniu zariadení
vodovodného potrubia vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni
prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti
prevádzkovateľa verejného vodovodu.
•
V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma
vodovodného potrubia a prevádzkou vodovodného potrubia dôjde k poškodeniu predmetného
stavebného zámeru, ktorý bude uloţený v ochrannom pásme inţinierskych sieti v správe našej
spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru voči
vlastníkovi/prevádzkovateľovi vodovodného potrubia uplatňovať ţiadne finančné ani iné nároky za
prípadne poškodenie navrhovaných stavieb stavebného zámeru v záujmovom území.
Pri kolaudačnom konaní stavby ţiadame predloţiť-stavebnému úradu :
1. Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodrţania ochrany
existujúcich inţinierskych sietí v správe našej spoločnosti.
S vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Pod Brezinkou, UO
02547" v k.ú. Brusno s ú h l a s í m e za podmienky dodrţania vyššie uvedených podmienok.
Stredoslovenská Distribučná, a.s. Ţilina, Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Ţilina číslo: 4600041207 zo
dňa 07.03.2018
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. ( ďalej len SSE-D ) s hore uvedenou stavbou súhlasí s
nasledovnými pripomienkami:
Toto vyjadrenie slúţi aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení
"Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy
spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na
stránkach www.sse-d.sk .
V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto
vedení Vám zasielame vo formáte PDF ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN
vedenia 22kV vzdušné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).
Od uvedených energetických zariadení ţiadame dodrţať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z.,
a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča
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na kaţdú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na kaţdú stranu 1.meter, NN zemné
káblové vedenie na kaţdú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, ţiadame neporušiť celistvosť
uzemňovacej sústavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na
e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v
ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na
stredisku Údrţby B. Bystrica.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu
SSE - D z príslušného strediska Údrţby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného
denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
V súbehu a kriţovaní zemných káblových vedení ţiadame dodrţať manipulačný priestor min. 1 meter na
kaţdú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za
poškodenie Vášho zariadenia.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, ţe v danej lokalite sa môţu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
Slovak Telecom, a.s. Bratislava vyjadrenie číslo: 6611804884 zo dňa 20.02.2018
Ţiadateľ vo svojej ţiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie
vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Ţiadateľ
zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej ţiadosti a zároveň za to, ţe uvedené parcelné čísla
zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej niţšie (ďalej len polygón).
Na základe Vašej ţiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poţadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný
rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodrţať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu ţiadostí, účelu ţiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v ţiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloţenia SEK
Prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
4. Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
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spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
5. V prípade ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
6.Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9.V prípade, ţe ţiadateľ bude
so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie
stratí platnosť, Je povinný zastaviť zemné práce a poţiadať o nové vyjadrenie.
7. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom
záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme ţiadateľa na povinnosť
vyţiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
8. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyiadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týţdňov od podania objednávky.
9. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodrţať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
10.Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem pouţitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, ţiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom,
a.s.
11.Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie.
12. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
13. Zároveň upozorňujeme stavebníka, ţe v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez
uzavretia dohody nie je moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK.
SPP - distribúcia a.s Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 vyjadrenie číslo TD/PS/275/2018/Ba zo
dňa 4.5.2018
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"):
SÚHLASÍ
s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia)
a r e a l i z á c i o u v y š š i e u v e d e n e j s t a v b y za dodrţania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Stavebník je povinný dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v
zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
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- Stavebník je povinný dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v
zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môţe mať za následok vyvodenie trestnoprávnej
zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môţe byť za porušenie
tejto podmienky uloţená sankcia príslušným správnym orgánom,


stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a
inţinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,



stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení,



pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údrţby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),



v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,



stavebník je povinný pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č.
508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** STN EN 12007-1:2013-07
(38 6409) až STN EN 12007-3:2013-07 (38 6409), resp. TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12,
TPP 935 02, ** STN EN 12327:2013-01 (38 6437), ** TPP 609 01, STN EN 334+A1 (38 6445),
** STN EN 1775 ( 38 6408), TPP 704 01, TPP 934 01 **,



stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) vstup
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
tieţ je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie
uvedených predpisov a noriem,



stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude moţnú ukončiť preberacie
konanie stavby,
TECHNICKÉ PODMIENKY:



stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaţdú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových
mechanizmov,



stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na moţnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo
dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,



stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba
- zhotovíte!', na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle
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projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,


stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo
vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,



stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti
všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky
tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,



stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko Banská Bystrica, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa
prílohy,
OSOBITNÉ PODMIENKY:



Stavebník ( zhotoviteľ ) zabezpečí aby nové trasy plynovodov a STL prípojok plynu vedené v ul.
Ţelezničná, Pod Brezinkou, Konopiská, Pod Dubinkou v rámci navrhovanej stavby boli v zmysle
platných STN a TPP z materiálu PE 100RC - vyhovujúcej kvality v súlade STN EN 1555.1-2.



Navrhovaný plynovod D160 / D110 / D90 , ďalej STL prípojky plynu D25 poţadujeme vybudovať
" vťahovaním (relining)" do pôvodných oceľových potrubí, podvrtmi a pokládkou potrubia
plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom s ponechaním odpojeného existujúceho
(pôvodného) potrubia plynovodov a prípojok v zemi. Staré plynovodné potrubie bude po odpojení
prefúknuté dusíkom a ponechané v zemi.v maximálnej moţnej miere vybudovať v súbehu s
existujúcimi plynovodmi výkopovým spôsobom v súlade s postupmi v PD. Navrhovanú novú trasu
plynovodu poţadujeme viesť v súlade s PD a podmienkami ostatných účastníkov v stavebnom
konaní. Zrušené úseky plynovodov z mater. KOV bez náhrady poţadujeme v súlade s STN 73
6005 vyznačlt v PD, tak aby v budúcnosti bolo jednoznačne preukázané jeho vyradenie z
prevádzky. V prípade, ţe zrušené úseky budú vybraté -poţadujeme jeho znehodnotenie v súlade s
Zákonnom o odpadoch.



Odpojovacie a prepojovacie práce poţadujeme realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a
činnosti s tým spojené v súlade s uvedenými podmienkami v časti Technické podmienky.



Stavebník ( zhotoviteľ) zabezpečí dopojenie v počte 53 ks pre kaţdé OPZ v rámci rekonštrukcie
častí NTL plynoinštalácií - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná
dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu

19/ Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie , ktorú vypravoval SPP – distribúcia , a.s.,
útvar investícií stred, Projekcia stred- pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
zodpovedný projektant Ing. Stanislav Kulich autorizovaný stavebný inţinier 2242* A*2-3 Z 5/2018.

Dokončenie stavby ohlási stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného zákona.
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloţí doklady podľa § 17 vyhlášky č.453/2000
Z.z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
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O d ô v o d n e n i e:
SPP Distribúcia a.s., Mlaynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav Hronec,
Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen podal dňa 18.6.2018 ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu:
" Rekonštrukcia plynovodov Brusno- Pod Brezinkou , ÚO 02547", líniová stavba v katastrálnom
území: Brusno.
Na základe ţiadosti stavebný úrad Oznámením číslo 356/2018/VS zo dňa 20.6.2018 oznámil všetkým
účastníkom konania , ostatným účastníkom verejnou vyhláškou vyvesenou na Úradnej tabuli obce a
oficiálnej webovej stránke obce dňa 25.6.2018 a dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne konanie
spojené s miesnym zisťovaním na dňa 11.7.2018.
N a ústnom konaní dňa 11.7.2018 zo strany účastníkov konania boli pripomienky k umiestneniu nových
DRZ skriniek v oplotení.
Poţiadavka, ţe umiestnenie DRZ bude pred inštaláciou odsúhlasené s kaţdým vlastníkom plynovej
prípojky bola zástupcom stavebníka akceptovaná.
Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a známi účastníci konania. Ich stanoviská boli skoordinované
a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.
K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:
SPP , a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
ŢELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR
EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ŢSR, OBLASTNE RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Sekcia
elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen ,Ministerstvo zdravotníctva SR,
Inšpektorát prameňov a ţriedel, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Ministerstvo obrany SR,Okresný úrad
,odbor starostlivosti o ŢP odd. ŠVS Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica ,Okresný úrad , odbor
starostlivosti o ŢP odd. Opak Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05
Banská Bystrica, Okresný úrad
Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica, Okresný úrad
Banská Bystrica,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica, OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
krízového riadenia, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica, Stredoslovenská Distribučná a.s. , Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina ,Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica, Banskobystrický
samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenský
vodohospodársky podnik š.p., Technická inšpekcia a.s.
Predloţená ţiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo
zistené, ţe umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom
a osobitnými predpismi, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa poţiadavky stavebného zákona v znení neskorších predpisov.K dotknutým
pozemkom má stavebník iné práva.
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3/ Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
4/ ŢELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO,
ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5/ ŢSR, OBLASTNE RIADITEĽSTVO ZVOLEN, Sekcia elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika
295/2, 960 02 Zvolen
6/ Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát prameňov a ţriedel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
7/ Okresný úrad ,odbor starostlivosti o ŢP odd. ŠVS Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
8/ Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŢP odd. Opak Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská
Bystrica
9/ Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,
10/ Okresný úrad Banská Bystrica,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.Ľ.Štúra 1,974
05 Banská Bystrica,OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
11/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica,
12/ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
13/Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská
Bystrica
14/ Stredoslovenská Distribučná a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina
15/ Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánske cesta č.5, Banská Bystrica,
17/ Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974
01 Banská
18/ Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
19/ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská
Bystrica Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
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