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    OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: S2022/00177/VS                          V Brusne: 31.5.2022  
ev.č.: 14 /2022 
 
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

 STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
 
    SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav 
Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen  podal dňa 28.4.2022  žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: „ SD/20408 Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka ", 
líniová stavba v katastrálnom území:Brusno. 
 
    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 žiadosť stavebníka podľa §62 
a §63 stavebného zákona  a po preskúmaní žiadosti takto 
 

r o z h o d o l : 
 
 
stavba: „ SD/20408 Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka ",  
 
druh stavby: líniová stavba, 
 
na pozemkoch: 
Hlavná trasa plynovodov 
 
KÚ Brusno, KN - C 
- ul. Lúka: parc. č. 2060/1, 1618/4, 1229, 1303/7, 1303/6, 1303/2, 1616/29 

- ul. Pod Dubinkou: parc. č. 1654/8, 1655/3, 1655/1, 1656, 247/11, 247/16, 260/10, 247/53, 
247/52, 258 

- ul. Pod Brezinkou: parc. č. 1662/1,446/6, 1671, 1664, 1653/1, 1670/28, 552/4, 540/4 
 KÚ Brusno, KN - E 
- ul. Lúka: parc. č. 2-437/1, 2-422/2, 2-400/32, 2-399/5, 377, 376/2 
- ul. Pod Brezinkou: parc. č. 1-356/2, 1-337/4, 638/1, 337/1, 339/21, 638/1, 343, 639/2, 

294/1 
- ul. Pod Brezinkou: parc. č. 653/1, 384/1, 652/11, 651/1, 752, 2090, 649/3, 286/1, 286/6, 

280/24  
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Ostatné dotknuté parcely: 
 
KÚ Brusno, KN - C 

 
- parc. č. 540/4, 1299, 1305/2, 1305/4, 1297, 1616/24, 1616/39, 1307/2, 1308/1, 1541/1, 
1312/1, 1616/33, 1616/40, 1535, 1530/2, 1616/31, 1317/3, 1616/33, 1616/40, 1528/2, 1524/1, 
1320/4, 1616/33, 1616/40, 1521/3, 1323, 1521/5, 1328, 1331/1, 1616/25, 1513/2, 1616/25, 
1508, 1616/38, 1336, 1506/1, 1616/37, 1616/25, 1500, 1616/30, 1343/2, 1345/1, 1347/3, 
1494/3, 1616/1, 1616/25, 1489/2, 1616/1, 1616/25, 1488/2, 1486/1, 1616/6, 1421, 1477/2, 
1462/2, 1460/4, 1456/1, 1453/1, 1451/2, 1616/4, 1444, 279/2, 275, 271/4, 265, 247/16, 
260/49, 259/9, 261/2, 260/2, 259/19, 259/18, 260/61, 260/4, 259/17, 260/18, 259/15, 260/6, 
259/14, 260/7, 259/13, 260/8, 259/12, 260/9, 259/11, 260/11, 259/10, 247/11, 247/8, 247/5, 
247/4, 247/3, 426/14, 1662/2, 426/15, 426/2, 1662/1, 452/3, 1662/1, 

452/1, 448/1, 427/1, 446/6, 446/4, 1664, 1665, 439/1, 430, 429/1, 1653/1, 434/4, 572, 569, 
437/1, 568, 1667, 578, 438, 441 

 
KÚ Brusno, KN - E 

 
- parc. č. 299/1, 297/1, 292/1, 290/1, 288/1, 285, 283/1, 386, 281/1, 382/5, 375, 380, 273/1, 

336/1, 293/43, 293/3, 284/6, 284/5, 652/11, 286/5 
 

v katastrálnom území: Brusno 
 
sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č.453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e. 
 
Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok: 
1/ Popis stavby 

 Ide o obnovu strednotlakových (ďalej STL) plynovodov a prípojok plynu z materiálu oceľ na 
STL plynovody z mat. PE100RC v obci Brusno, na uliciach Lúka, Pod Dubinkou, Pod 
Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná. 

 V súčasnosti sú odberatelia v záujmovej oblasti zásobovaný zemným plynom z STL a NTL 
oceľových plynových rozvodov. Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom 
existujúcich plynovodov distribučnej siete, ktoré boli vybudované v roku 1977 z ocele a sú     
v prevádzke cca 45 rokov. Nový STL plynovod a prípojky plynu budú vyhotovené z mat. 
PE100RC 

 
Stavba je jeden stavebný objekt v nasledovnom členení: 
SO 01    PLYNOVODY 
SO 01.1   PRÍPOJOVACIE PLYNOVODY 
SO 01.2   DOPOJENIAOPZ 
SO 01.3   PREPOJE A ODPOJE 
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SO 01 – PLYNOVODY 
STL plynovod D160 vetva „A" ul. Lúka, STL plynovod Dl 10 vetva „Al" ul. Lúka a STL 
plynovod D90 vetva „A2" ul. Lúka príslušné prípojky plynu výkopovou metódou za 
prevádzky v súbehu s existujúcim plynovodom. Vetva „A", „Al" a „A2" bude realizovaná 
výkopovou metódou a bezvýkopovou metódou – riadené a neriadené podvrty. Podvrty budú 
umiestnené v mieste križovania miestnych komunikácií a cesty III. triedy 2431. 

V uzlovom bode UB2 osadiť uzáver Dl 10, odbočka s uzáverom bude slúžiť na napojenie 
existujúcej vetvy plynovodu (STL1-100-OCL-1981). V uzlovom bode UB3 vysadiť odbočku 
D90 s uzáverom D90. Odbočka s uzáverom bude slúžiť na napojenie existujúceho plynovodu 
(STL1-80-OCL-1995). Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj 5.1, 
Odpoj 5,1, Prepoj 5.2, Odpoj č.2, Prepoj č.3, Odpoj č.3, Prepoj č.4, Odpoj č.4. 

STL plynovod D63 vetva „B" ul. Pod Dubinkou, STL plynovod D63 vetva „C" ul. Pod 
Dubinkou a STL plynovod D40 vetva „D" ul. Pod Dubinkou a príslušné prípojky plynu 
výkopovou metódou za prevádzky v súbehu s existujúcim plynovodom. Jednotlivé vetvy 
budú realizované výkopovou a bezvýkopovou metódou - podvrtmi, ktoré budú umiestnené pri 
križovaní vodného toku a miestnych komunikácií. 

V uzlovom bode UB6 osadiť odbočku D63 a ukončiť uzáverom D63. Odbočka s uzáverom 
bude slúžiť na napojenie existujúcej vetvy plynovodu (STL-80-OCL-1987). 

Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj č.5, Odpoj č.5, Prepoj č.6, 
Odpoj č.6. 

STL plynovod Dl 10 vetva „E" ul. Pod Brezinkou, STL plynovod Dl 10 vetva „El" ul. Pod 
Brezinkou a STL plynovod D25 vetva „E2" ul. Pod Brezinkou a príslušné prípojky plynu 
výkopovou a bezvýkopovou metódou - podvrtmi za prevádzky v súbehu s existujúcim 
plynovodom. Vetva „E" a vetva „E2" budú realizované výkopovou a bezvýkopovou metódou 
podvrtmi, ktoré budú umiestnené pri križovaní vodných tokov, miestnych komunikácií a cesty 
III. triedy 2430. Vetva „El" bude realizovaná výkopovou metódou. 

V uzlovom bode UBI5 osadiť odbočku D90 a ukončiť uzáverom D90. Odbočka s uzáverom 
bude slúžiť na napojenie existujúcej vetvy plynovodu (STL1-80-OCL-1981). 

Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj č.7, Prepoj č.8, Odpoj č.7, Prepoj č.9, 
Odpoj č.8, Prepoj č. 10, Odpoj č.9, Prepoj č. 11, Odpoj č. 10. 
Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je cca 1730,3 m.  

 
SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 
Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného 
plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru 
plynu a  domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - 
Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom. 
V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po 
existujúci HUP, vrátane: 
- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením 
na existujúci regulátor tlaku plynu - v kategórii „KBV" a „Maloodber" 
- prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez 
výmeny skrinky DRZ - v kategórii „Maloodber“ 
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- osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU           
a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV" 
- vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády komplet s HUP, 
RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po 
miesto pôvodného HUP - v kategórii „Domácnosť" a „Maloodber". 
 

SO 01.2 - DOPOJENIA OPZ 

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. 
 

SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE 
Vetva „A" ul. Lúka PREPOJ č.l - D160/DN200 

 
ODPOJ č.l - DN200 
 
PREPOJ č.4 - D160/DN200 
 
ODPOJ č.4 - DN200 

Vetva „Al" ul. Lúka PREPOJ č.2 - Dl 10/DN100 
 
ODPOJ č.2-DNI00 

Vetva „A2" ul. Lúka PREPOJ č.3 - D90/DN80 
 
ODPOJ č.3-DNI 00 

Vetva „B" ul. Pod 
Dubinkou 

PREPOJ č.5 - D63/D90 
 
ODPOJ č.5 - DN80 
 
PREPOJ č.6 - D63/DN80 
 
ODPOJ č.6 - DN80 

Vetva-„E" ul. Pod 
Brezinkou 

PREPOJ Č.7-D110/D110 
 
ODPOJ č.7 - DN200 
 
PREPOJ č.8 - D90/DN80 
 
PREPOJ č.10 - D90/DN80 
 
ODPOJ č.9 - DN80 
 
PREPOJ č.ll - Dl 10/DN150 
 
ODPOJ č. 10-DNI50 

Vetva-„E1" ul. Pod 
Brezinkou 

PREPOJ č.9 - D110/DN100 
 
ODPOJ č.8-DNI 00 
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2/ Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom 
konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. 
Projekt stavby vypracoval: SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred – 
pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Ing. Tomáš Haluza, autorizovaný 
projektant, číslo autorizácie: 6792*A2. 
Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe ich predchádzajúceho 
odsúhlasenia  a povolenia stavebného úradu. 
3/ Pri stavbe budú dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, 
dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  
4/ Pri stavbe budú dodržané 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 požiadať dotknutých 
správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich podzemných a nadzemných 
vedení a zariadení a dodržať ich ochranné pásma, STN v súbehu a križovaní. 
6/ Stavba bude ukončená najneskôr do: 31.12.2023 
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 použiť 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 preukázaných 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 možno začať až po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia stavebným 
úradom. 
        
16/ Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách /ulica, 
chodník a pod./možno len so súhlasom obce.  
17/ Po ukončení prác všetky použité pozemky upraviť do pôvodného stavu. 
 



6 
 

18/ Dodržať podmienky vyjadrení a zaväzných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:  
 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Sekcia majetku a 
infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vyjadrenie číslo SEMaI-EL13/2-3-
19/2022  zo dňa 13.1.2022 

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie rekonštrukcie plynovodov, z dôvodu 
nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení v obci Brusno Vám oznamujeme: 

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z.         
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní     a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov 

s ú h l a s í m e  
s realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka" na uliciach: Lúka, Pod 
Dubinkou, Pod Brezinkou, Kúpeľná (v zmysle výkresov a situácie širších vzťahov),                
v katastrálnom území Brusno, okres Banská Bystrica. V mieste plánovanej výstavby sa 
nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva 
obrany. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. Toto 
stanovisko sa vydáva na účely stavebného konania. 
 
 KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 
65 Banská Bystrica  KPUBB-2022/1929-2/5064/FRA zo dňa  21.1.2022 

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 

 
z á v ä z n é  s t a n o v i s k o :  

 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska 

záujmov 
chránených pamiatkovým zákonom 

 
súhlasí 

so zámerom investora spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava umiestniť a realizovať líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka 
Ú02547" v obci Brusno, okres Banská Bystrica, na uliciach Lúka, Pod Dubinkou, Pod 
Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná, na pozemkoch v k. ú. Brusno, ktoré nie sú situované                
v pamiatkovom území, podľa predloženej projektovej dokumentácie, zhotoviteľ SPP- 
distribúcia, a. s., zodp. projektant Ing. Tomáš Haluza, dátum 12/2021. 
 
 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-2022/0063 74-002 zo dňa 24.1.2022 

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 
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štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán 
podľa § 3 ods. 1 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 žiadosti o stanovisko uvádza: 

 
OÚ BB, odb. CD a PK bola predložená projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO02547" 
spracovaná Pracoviskom Zvolen, Útvar- investícií stred, Projekcia stred, SPP - D a.s. pre 
stavebníka Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/ b, 82511 
Bratislava, IČO: 35910739 . 

Podľa predložených podkladov sa navrhovaná stavba týka STL plynovodov a prípojok 
plynu v obci Brusno. Navrhovaný plynovod povedie ulicami Kúpeľná, Pod Dubinkou, Pod 
Brezinkou, Lúka a Brusenec. Vetva "A" Lúka bude raz križovať cestu III/2431 a Vetva "D" 
Pod Brezinkou križuje štyri krát cestu M/2430 na Kúpeľnej ulici. Križovanie cesty bude 
vykonané metódou riadeného pretlaku. 

OÚ BB, odb. CD a PK ako príslušný cestný správny orgán pre cesty M/2430 a M/2431 
podmieňuje súhlas s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov 
Brusno, Lúka ÚO02547" dodržaním nasledujúcich podmienok: 

1. Stavebník (zhotoviteľ) min. 30 dní pred výstavbou častí vedenia, ktoré zasiahnu 
teleso cesty III. triedy podá žiadosť OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na 
zvláštne užívanie cesty. K žiadosti priložiť projektovú dokumentáciu stavby            
v dotyku s cestou, stanovisko 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       
a M/2431 označiť dočasným dopravným značením, ktorého určenie použitia 
vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred 
výstavbou, žiadateľ priloží projekt dočasného dopravného značenia a stanovisko 
správcu cesty. 

3. Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty, 
stavebník (zhotoviteľ) požiada OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na 
čiastočnú uzávierku cesty v dotknutom úseku, podanie žiadosti je spoplatnené 
správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy a prikladá sa k nej stanovisko 
správcu" cesty. 

4. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí ciest M/2430 a M/2431, ako aj 
znečistenie ciest pri výstavbe je povinný stavebník alebo zhotoviteľ bezodkladne 
odstrániť na vlastné náklady. 

5. Stavebné práce v dotyku s cestami III/2430 a III/2431 nevykonávať počas obdobia 
zimnej údržby, t.j. od 01.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roku. 
 

 Okresný úrad Banská Bystrica,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. 
Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko číslo OU-BB-OSZP3 
2022/006351-003 zo dňa 7.2.2022 
Dňa 29.12.2022 bola na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 
prostredie podaná žiadosť o záväzné stanovisko ku stavebnému konaniu. Predložená 
projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Haluza autorizovaný stavebný 
inžinier s reg. č. 6792*A2,v mesiaci december 2021 rieši pre investora SPP - distribúcia. A-s-, 
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, na parcelách podľa predloženej PD v k.ú. Brusno 
nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Brusno na ul. Lúka, Pod 
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Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná. Rekonštruované plynovody a pripoj ovácie 
plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v pôvodnej trase, resp.          
v ochrannom pásme existujúceho plynovodu. Stavba sa nachádza v zastavanom území obce, 
záujmové územia Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná 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). Záujmové územie ul. Lúka podľa zákona NR 
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území 
ochranného pásma NAPANTu, v ktorom podľa § 17 ods.4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
platí druhý stupeň ochrany a na danom území sa uplatňujú ustanovenia podľa § 13 zákona 
543/2002 Z.z.. 
Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody ku konaniu na vydanie stavebného povolenia 
podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. sa v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 
Z.z. na predmetnú stavbu nevyžaduje. Vydávanie iných stanovísk a súhlasov vyžadovaných 
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. toto záväzné stanovisko nenahrádza. 
 Okresný úrad Banská Bystrica,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. 
Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie číslo OU-BB-OSZP3-2021/032223-002 
zo dňa 29.12.2021 

 Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava požiadala tunajší 
úrad listom doručeným dňa 29.12.2021 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom 
konaní na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka U02547" v k. ú. Brusno. 
Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná zodpovedným projektantom                
Ing. Tomášom Haluzom 11/2021. Projektová dokumentácia rieši nevyhovujúci stav 
plynárenských zariadení. Rekonštruované plynovody a pripoj ovácie plynovody budú vedené 
v spevnených a nespevnených plochách. 

 Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad kategórie „ 
ostatný" skupiny 17 a 20 (č. 17 01 01, 17 01 07, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 
06,17 09 04, 20 02 01 ). 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 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 životné 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") vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie               
k predloženej žiadosti s nasledujúcimi pripomienkami: 

- 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 využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. 
Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. 
odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky); 

- dodržiavať  VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Brusno o nakladaní              
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom; 

- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa 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, 
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organizačnej zložke 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; 

- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, 
odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) 
bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste            
a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej 
stavbe. 

 Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné 
stanovisko podľa osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov)       
a nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov požadovaných podľa zákona o odpadoch. 

 
 Okresný úrad Banská Bystrica,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. 
Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie číslo QU-BB-OSZP3-2021/032268-002 
zo dňa 12.10.2021 
Spoločnosť SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava požiadala listom dňa 
29.12.2021 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 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 (ďalej 
len „vodný zákon") k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Banská 
Bystrica, Radvaň - Malachovská cesta, UO 02557". Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. 
Tomáš Haluza - autorizovaný stavebný inžinier s osv. č. 6792*A2 s dátumom vypracovania 
10/2021. Stavba bude realizovaná na uliciach Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brazinkou, Kúpeľná 
v k. ú. Brusno. 
Predmetom stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci 
Brusno, s tým, že tlaková hladina zrekonštruovaných STL plynovodov bude 100 kPa. Projekt 
je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich 
oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Rekonštruované plynovody a pripojovacie 
plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme 
jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. 
Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. 
Pri výstavbe dôjde v dvoch miestach ku križovaniu vodného toku - Brusenec a v jednom 
miestne ku križovaniu vodného toku - Brusnianka. Križovanie vodného toku sa navrhuje 
vykonať bezvýkopovou metódou - riadeným mikrotunelovanírn v ochrannom pásme 
existujúceho plynovodu. 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy        
v zmysle § 61 vodného zákona z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej 
dokumentácie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie 
pre vydanie stavebného rozhodnutia k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka, 
ÚÔ2547" v k. ú. Brusno z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné 
podmienky: 

1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd 
pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami. 
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2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo              
k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite. 

3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 
siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia 
správcov jednotlivých inžinierskych sietí. 

4. Vzhľadom na to, že stavba bude zasahovať do vodných tokov, je potrebné zo strany 
navrhovateľa požiadať o stanovisko správcu vodného toku. Následne musí 
navrhovateľ požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu k stavbe v zmysle § 27 ods. 1 
písm. a) vodného zákona. 

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 považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebný zákon v znení neskorších predpisov. 
 Okresný úrad Banská Bystrica,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. 
Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica súhlas číslo OU-BB-OSZP3-2022/017057-002 zo 
dňa 29.4.2022 
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné 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 
žiadateľa 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, Lúka, UO 02547" v k. ú. Brusno pre účely vydania stavebného 
povolenia. 
Popis stavby: 

Predmetom stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci 
Brusno, s tým, že tlaková hladina zrekonštruovaných STL plynovodov bude 100 kPa. Projekt 
je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich 
oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Rekonštruované plynovody a pripojovacie 
plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme 
jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. 
Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. 
Pri výstavbe dôjde v dvoch miestach ku križovaniu vodného toku - Brusenec a v jednom 
miestne ku križovaniu vodného toku - Brusnianka. Križovanie vodného toku sa navrhuje 
vykonať bezvýkopovou metódou - riadeným mikrotunelovaním v ochrannom pásme 
existujúceho plynovodu. 
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. Súhlas sa vydáva na uskutočnenie stavby podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracoval Ing. Tomáš Haluza v 02/2022. 

2. Pri každej zmene stavby je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán štátnej vodnej 
správy a správcu ochranného pásma vodného zdroja. 
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3. Udržiavať stavbu po realizácii v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku 
tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nezahatený odchod ľadu, a aby 
neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných chránených 
záujmov. 

4. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných 
vôd, je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej 
kvalitu. 

5. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom technickom stave, zbavené 
nečistôt, dôkladne zabezpečené proti úniku ropných produktov do povrchových             
a podzemných vôd. 

6. V prípade zásahu do pobrežných pozemkov je ich potrebné uviesť do pôvodného 
 stavu. 
7. V plnom znení dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Lesov Slovenskej 

republiky, š. p., OZ Poľana. Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň č. 927/2022/1892 
9786/2022-221 zo dňa 20.04.2022 a Okresného úradu Banská Bystrica, odboru 
starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2021/032268-002 zo dňa 
12.10.2021. 

8. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov    
vo vodnom toku. 

9. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku 
alebo na jeho pobrežných pozemkoch. 

10. Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona. 
11. Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na plochách s technickým 

zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR          
č. 200/2018 Z. z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 
znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd. 

12. So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona 
podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie 
nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. 

 
 Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 
974 05 Banská Bystrica stanovisko číslo OU-BB-PLO-2022/014433-003 zo dňa 
12.04.2022 

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 
ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 2 a § 9 ods. 3 zákona                 
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v spojitosti s § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon") a podľa § 18 ods. 2 zákona preskúmal žiadosť SPP-distribúcia, a.s. Útvar 
investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava       
o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru „ Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka 
Ú02547" v k.ú. Brusno zo dňa 24.03.2022 a dokumentáciu k nej priloženú. 
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Predmetný zámer bude realizovaný na poľnohospodárskych pozemkoch v nasledovnom 
rozsahu : 
katastrálne územie: Brusno, 
parcely C KN č. 1229, 1303/6, 1306/7, 552/4, evidovaný druh pozemkov TTP a orná pôda, 
odsúhlasená výmera 320m 
Údaje o pozemkoch boli zistené z výpisu z katastra nehnuteľností a kópie z katastrálnej mapy 
v mierke 1 : 1000. 
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s dočasným použitím 
poľnohospodárskej pôdy pre predmetnú stavbu po dobu od 04/2023 do 3/2024 v celkovom 
rozsahu 320 m2 poľnohospodárskej pôdy za dodržania týchto podmienok : 
1/ Poľnohospodársku pôdu použiť na predmetný účel len v najnutnejšom odvôvodnenom 
rozsahu. 

2/ Zabezpečiť rekultiváciu dočasne použitej časti pozemkov a zrekultivovať 
poľnohospodársku pôdu v k. ú. Brusno v termíne do 03/2024. 
 
Upozorňujeme na skutočnosť, že tunajší odbor ako orgán štátnej správy na úseku ochrany 
poľnohospodárskej pôdy bude v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonávať dozor nad 
splnením uložených podmienok. 
 
 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia oddelenie civilnej 
ochrany a krízového plánovania, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica záväzné 
stanovisko číslo OU-BB-OKR1-2021/032235-002 zo dňa 30.12.2021 
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 požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z., 
Okresný úrad Banská Bystrica vydáva 

záväzné stanovisko') 
k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547, k. ú. Brusno, (SPP -
distribúcia, a.s.)" z hľadiska civilnej ochrany. 

 
Identifikačné údaje stavby : 
Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka U02547 
Miesto stavby: Brusno, ulice Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou a Kúpeľná, k. ú. Brusno  
Investor:        SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
 
Po posúdení predloženého projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka 
Ú02547, k. ú. Brusno, (SPP - distribúcia, a.s.)" pre stavebné povolenie, Okresný úrad 
Banská Bystrica dospel k záveru, že ide o líniovú stavbu. Projekt rieši obnovu (rekonštrukciu) 
existujúcich plynovodov z ocele na plynovody z PEl00RC v uvedených lokalitách. Trasy 
obnovených plynovodov a prípojok plynu budú situované v pôvodných trasách alebo              
v súbehu s existujúcimi plynovodmi, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených 
pásoch a spevnených plochách v intraviláne obce. Na líniovú stavbu nie sú kladené žiadne 
požiadavky civilnej ochrany. 
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Okresný úrad Banská Bystrica k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej 
ochrany nemá pripomienky a 

s ú h l a s í  
s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka 
Ú02547, k. ú. Brusno, (SPP - distribúcia, a. s.)". 
 
 OKRESNE RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU                   
V BANSKEJ BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica číslo ORHZ-BB1-
2022/000043-002 zo dňa 19.1.2022 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo 
podľa § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.     
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby                
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie - ,, Rekonštrukcia 
plynovodov Brusno, Lúka ÚO 2547", v okrese Banská Bystrica a s predloženou projektovou 
dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho 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 projektovou dokumentáciou stavby 
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 
  Banskobystrický samosprávny kraj, odd. Správy majetku a cestnej 

infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica vyjadrenie číslo 
07519/2022/ODDCS-3 00287/2022 zo dňa 4.1.2022 
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK bola doručená Vaša žiadosť o vydanie 
záväzného stanoviska 
ku stavbe: Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547 

pre účely vydania stavebného povolenia. 
Predložená projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie nevyhovujúceho technického 
stavu plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na plynovody z PE 100 RC v obci Brusno. 
 
Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp.               
v ochrannom pásme plynovodov. 
 
Nová trasa plynovodu bude vedená v súbehu s cestou a bude križovať cestu III/2430 - ul. 
Kúpeľná v sídelnom útvare obce Brusno a taktiež bude križovať cestu 111/2431 - ul. 
Ondrejská mimo sídelného útvaru obce Brusno. 
 
Na križovanie cesty je navrhnutá bez rozkopávková metóda - podvŕtanie komunikácie. 
Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa cesty 
 
Trasa plynovodu je vedená na pozemkoch, ktoré nie sú v liste vlastníctva zapísané v prospech 
Banskobystrického samosprávneho kraja. 
 
Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom 
ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon ) v znení neskorších predpisov so stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, 
Lúka Ú02547 " súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok: 
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O vyjadrenie k realizácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547"  správcu 
cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s,, ktorá stanoví podmienky rekonštrukcie 
plynovodu, z hľadiska ochrany a údržby ciest 111/2430 a 111/2431. Podmienky stanovené 
správcom cesty požadujeme rešpektovať a dodržať v celom rozsahu. 
 
Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona               
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov         
a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon           
o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
 
Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmú ohroziť cesty Ml/2430 a 111/2431 
vo vlastníctve BBSK , najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním 
vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej 
premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti 
preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady. 
 
Križovanie cesty III/2430 ochranná rúra D 225 a plynovod D160 a križovanie cesty 111/2431 
ochranná rúra D 160 a plynovod D 110 a ochranná rúra D 50 a prípojky plynovodu D 25 
požadujeme realizovať bez rozkopávkovou metódou v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky 
tak, aby nebránili v budúcej rekonštrukcii ciest. 
 
Montážne jamy požadujeme realizovať mimo telesa cesty Ml/2430 a 111/2431. 

 
Trasu plynovodov v súbehu s cestou IM/2430 požadujme realizovať mimo telesa cesty. 
 
Stavebné práce v styku s vozovkou - podvŕtavanie komunikácie a výkop v telese cesty je 
možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, výnimky 
zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme a povolenia na zvláštneho užívanie ciest. 
 
Príslušným cestným správnym orgánom pre cesty IM/2430 a 111/2431 je Okresný úrad     
Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
 
Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú 
byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty. 
 
Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta            
a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho 
okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami. 
 
BBSK ako vlastník dotknutej cesty IM/2430 a 111/2431 si s ohľadom na jej ochranu 
vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný 
záujem. 
 
 OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno záväzné stanovisko číslo 
S2022/00078/ Dopr. Zo dňa 1.3.2022 

Dňa 21.2.2022 bola doručená obci Brusno žiadosť SPP Distribúcia a. s., Útvar investícií stred, 
Projekcia stred - pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava o vydanie 
záväzného stanoviska k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka 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. Lúka, ul. Pod Dubinkou, ul. Pod Brezinkou , ktoré budú obnovené na plynovody                 
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z PE100RC a 121 domových prípojok. Stavba je rozdelená na objekty SO 01 - Plynovody, SO 
01.1 - Pripojovacie plynovody, SO 01.2 - Dopojenie OPZ, SO 01.3 Prepoje a odpoje. Trasy 
obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú vedené prednostne v súbehu s existujúcimi 
plynovodmi v komunikáciách, chodníkoch zelených pásoch a spevnených plochách v 
intraviláne obce. 

Po dôkladnom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácii (Á. Sprievodná 
správa, B. Súhrnná technická správa, C. Celkových situácií , výkres C1,C2 a vzorového 
výkresu a Vzorové rezy výkopom), Obec Brusno ako cestný správny orgán vo veciach 
miestnych komunikácii v zmysle ustanovení § 3 ods.2, § 8 a § 1 ods.3 Zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

s ú h l a s í  
 
s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre stavbu 
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka UO 02547"" za nasledovných podmienok. 
Podmienky súhlasu: 

1. Pred realizáciou prác je nutné požiadať o rozkopávkové povolenie pre cestu 111. triedy ä pre 
miestne komunikácie. Po skončení montáže 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 použiť dočasné dopravné značenie podľa vybi. MV SR č. 9/2009 Z. z., ktoré 
sú v súlade s § 5 a § 8 vyhlášky. Pre zabezpečenie dopravného značenia sa použijú prenosné, 
zvislé dopravné značky š 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 oranžovej 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 zníženej viditeľnosti a v nočných hodinách musia byť pracovné prekážky na ceste 
osvetlené prerušovaným oranžovým svetlom. 

7. Montážne jamy je potrebné, po dobu výstavby ohradiť výstražným bezpečným 
zábradlím výšky 1,1 m a opatriť výstražnou červeno-bielou pruhovanou fóliou. 

8. Pozdĺžne výkopy je potrebné, po dobu výstavby zabezpečiť v pozdĺžnom smere 
výstražným 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. 
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V prípade vzniku mimoriadnej  situácie je potrebné zabezpečiť prejazdnosť komunikácie pre príchod 
záchranných zložiek. 
 
 Dodržať podmienky dohodnuté na pracovnom stretnutí dňa 16.3.2022 na Obecnom 
úrade v Brusne. 
 
 
 T U V  S U D  S l o v a k i a  s . r . o . ,  P o b o č k a  B a n s k á  B y s t r i c a ,  
L a z o v n á  6 9 ,  9 7 4  0 1  B a n s k á  B y s t r i c a ,  a.s., 
 ODBORNE STANOVISKO, evidenčné číslo7165041344/30/22/GT/OS/R z 5.5.2022, 
overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej 
dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle §14 ods.1 písm.d) zákona 
č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka Odštepný závod 
Poľana Kriváň, č. 334, 962 04 Kriváň vyjadrenie č. 927/2022/1892 zo dňa 20. 4. 2022 

 Dňa 12.4.2022 bola LESOM SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana doručená 
projektová dokumentácia k stavbe: Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka, ÚO02547. 
Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich plynovodov z ocele, ktoré 
budú obnovené na plynovody z PE100RC. Obnova sa bude realizovať v obci Brusno na ulici 
Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec a Kúpeľná. Trasy plynovodov a prípojok 
plynu budú obnovené v súbehu s existujúcimi plynovodmi, resp. v ochrannom pásme 
plynovodov na pôvodných parcelách. Pri výstavbe dôjde na dvoch miestach ku križovaniu 
vodného toku Brusenec a na jednom mieste ku križovaniu vodného toku Brusianka. 
Križovanie vodného toku sa navrhuje vykonať bezvýkopovou metódou - riadeným                  
a neriadeným mikrotunelovaním, v ochrannom pásme existujúceho oceľového STL 
plynovodu. Plynovody D110 budú uložené v ochrannej rúre D160, pripojovací plynovod D25 
v ochrannej rúre D50. 

LESY SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana, ako správca drobných vodných tokov 
Brusenec, identifikátor toku 4-23-02-2743 a Brusianka, identifikátor toku 4-23-02-2742, po 
preštudovaní predložených podkladov (Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, 
Celková situácia C1, C2, Zoznam dotknutých parciel, Priemet stavby do KN, Priečne rezy 
križovania vodných tokov) súhlasí s realizáciou predmetnej stavby v zmysle projektovej 
dokumentácie bez ďalších pripomienok. 
 
 Toto stanovisko je len stanoviskom správcu vodného toku a správcu pozemku                 
a nenahrádza vyjadrenia ostatných orgánov 
 
 Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Nízke Tatry, stanovisko 
č.NAPANT/96-001/2022   zo dňa  2.2.2022 

A: vstupné údaje 
Predmet: žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547" 
Žiadateľ: Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Účel stanoviska: stanovisko odbornej organizácie ochrany prírody v zmysle § 9 zákona 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
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Podklady: Projekt stavby - DSP a DRS, spracované SPP - distribúcia, a.s., Útvar 
investícií stred, Projekcia stred - pracovisko Zvolen; vypracované 12/2021 
B: stanovisko 
Identifikácia územia: Navrhovaná stavba je lokalizovaná v obci Brusno, na ul. Lúka, 
Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná. 
Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny: V územnej pôsobnosti Správy 
NAPANT sa nachádza časť navrhovanej stavby na ul. Lúka v zastavanom území 
obce. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. sa jedná o ochranné pásmo NAPANT, kde 
platí druhý stupeň územnej ochrany. Ďalšie časti stavby v územnej pôsobnosti 
Správy CHKO Poľana. 
Návrh riešenia: Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav 
plynárenských zariadení v obci Brusno. Rekonštruované plynovody a pripojovacie 
plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v pôvodnej trase, 
resp. v ochrannom pásme existujúceho plynovodu. 
Správa NAPANT nemá výhrady voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu 
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka Ú02547". V rámci všeobecných 
požiadaviek odporúčame zapracovať: 

- dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie širšieho 
okolia a voliť 

- stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave 
- pre zriadenie stavebného dvora využiť už existujúce spevnené plochy 
- stavebné práce v okolí existujúcich drevín je potrebné vykonávať tak, aby 

bolo minimalizované poškodenie kmeňov ako i koreňovej sústavy drevín. 
Výrub drevín v nevyhnutnom rozsahu riešiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 

- presuny zemín a pohyb mechanizmov predstavuje potenciálny zdroj šírenia 
inváznych rastlín. Požadujeme, aby bolo v rámci monitoringu stavby 
navrhnuté dvojročné obdobie sledovania inváznych druhov rastlín a v prípade 
pozitívneho výskytu zabezpečené ich odstraňovanie na náklady investora. 

- Upozorňujeme, že so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou 
výkopovou zeminou je potrebné nakladať v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská 
Bystrica vyjadrenie číslo BBRSC/06477/2021 zo dňa 4.1.2022 

Dňa 30.12.2021 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie                   
k projektovej dokumentácii DSP a zvláštnemu užívaniu cesty m/2430,1072431 k stavbe 
„Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka ÚO02547" v k. ú. Brusno (819671) ( ďalej 
„stavba") pre žiadateľa SPP - distribúcia. 

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských 
zariadení v obci Brusno, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 100 
kPa. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených              
a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním 
ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Pri výstavbe dôjde ku križovaniu štátnych 
ciest Hl. triedy s navrhovaným plynovodom a prípojkami plynu, nakoľko v telese týchto ciest 
sa nachádzajú existujúce aj novonavrhnuté trasy plynovodov a prípojok plynu. Jedná sa           
o cestu IU/2431 a cestu III/2430. Plynovody a prípojky plynu budú v miestach križovania 
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ciest III. triedy navrhnuté bezvýkopovou metódou -podvrtmi. Výkopové jamy budú navrhnuté 
mimo ciest Hl. triedy. 

Podľa predloženého projektu vypracovaného spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., 
Mlynská nivy 44/b, 825 11 Bratislava - projekcia stred - pracovisko Zvolen z 11/2021, 
rekonštrukcia plynovodov vedie miestnymi komunikáciami, dláždenými chodníkmi a tiež          
v dotyku s cestou Hl. triedy a to m/2431 a m/2430 na parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve 
BBSK ( ďalej „CK") nasledovne: 
 
Plynovod súbežne s cestou III/2430 (MK, zeleným pásom, vjazdami): 
•    ckm cca od 1,396 - po cca ckm 1,540 v smere staničenia ulica Kúpeľná (v cestnom 

pozemku/rigole, vjazdami) vetva D (12-15) STL Dl10. 
 
Plynovod križovanie pod cestou III/2430:  
Plynovod navrhovaný technológiou podvŕtania: 
1. ckm cca 1,395 v smere staňičenia ulica Kúpeľná - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 

6822 kolmo na os*y vozovky, potrubie vedené min. 1,2mpodniveletou cesty. 
2. ckm cca 1,426 v smere staňičenia ulica Kúpeľná - riadený/n pretlakom v zmysle STN 73 

6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2m pod niveletou cesty. 
3. ckm cca 1,441 v smere staňičenia ulica Kúpeľná - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 

6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2m pod niveletou cesty. 
4. ckm cca 1,498 v smere staňičenia ulica Kúpeľná - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 

6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2mpod niveletou cesty. 
 

Plynovod križovanie pod cestou IU/2431:  
Plynovod navrhovaný technológiou podvŕtania: 
5. ckm cca 0,542 v smere staňičenia ulica Ondrejská - riadeným pretlakom v zmysle STN 73 
6822 kolmo na os vozovky, potrubie vedené min. 1,2m pod niveletou cesty, vetva A (1-4) 
STL Dl60. 
 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako 
správca ciest II, a m. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, 
zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko k stavbe navrhovanej súbežne a pod 
CK : 

> Práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe 
príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici. 

> Požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický 
samosprávny kraj (BBSK). 

> Realizácia prác v telese ciest II. a HJ. triedy podlieha povoleniu na zvláštne 
užívanie cesty od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy            
a pozemných komunikácií (ďalej OU OCDPK). 

> Dočasné dopravné značenie odsúhlasiť s OR PZ ODI v Banskej Bystrici. 
> Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu šírkového usporiadania CK, cestnej 

priekopy a odtokových pomerov. 
> V prípade obmedzenia cestnej premávky požiadať OU OCDPK v Banskej Bystrici      

o čiastočnú uzávierku cesty, úplnú uzávierku cesty, o určenie používania dopravných 
značiek a dopravných zariadení počas dočasnej a úplnej uzávierky cesty. 

> Vybudovaním STL vedenia súbežne a popod cesty III/2430 a cestu III/2431 nesmie 
dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej priekopy a zmene odtokových pomerov 
CK 

> V prípade , že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého            
v telese cesty, nebude si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu 
škody. 
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Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom 
BBRSC, a.s., Banská Bystrica s realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie (DSP, 
DRS) projektovanou firmou SPP - distribúcia, a.s., Mlynská nivy 447b, 825 11 Bratislava - 
projekcia stred -pracovisko Zvolen z 11/2021 - zodpovedný projektant Ing. Tomáš Haluza 
možno súhlasiť za splnenia nasledovných podmienok: 

1. Požiadavka minimalizovať zásahy do CK a viesť plynovod mimo nej. 
2. V trasách vedených súbežne (vetva D) s CK požadujeme výkop realizovať čo najďalej od 

CK. To platí aj pre štartovaciu a cieľovú montážnu jamu. 
3. Trasa vetvy D je vedená dláždeným rigolom - uviesť do pôvodného stavu po zrealizovaní 
 stavby. 

V úseku od napojenia MK pred domom č.10/13 požadujeme rigol vyhotoviť z betónových 
tvárnic TBM 2-50 osadených do betónového lôžka so zachovaním Spádu odvodnenia. 

4. Križovanie CK realizovať bez rozkopávkovou metódou (riadením pretlakom) kolmo na os 
cesty, v prípade neúspechu pretlaku z dôvodu geologických pomerov, túto skutočnosť 
ihneď oznámiť správcovi ciest BBRSC, a.s. Banská Bystrica a požiadať o zmenu 
podmienok vyjadrenia. 

5. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania CK, cestnej priekopy       
a zhoršeniu odtokových pomerov. 

6. Štartovacie a cieľové montážne jamy pri realizácii pretlaku umiestniť mimo cestného telesa 
- za vonkajšími hranami priekop, rigolov. 

7. Po realizácii plynovodu obnoviť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie 
priekopy, priepusty, vtokové objekty k priepustom, mosty,...), do zodpovedajúceho stavu. 

 
Technické podmienky realizácie Križovanie cesty pretláčaním 
- križovania cesty realizovať bez rozkopávkovou metódou (riadeným pretlakom) kolmo na os 
vozovky, 
- upozorňujeme, že nie je povolené uloženie cudzích zariadení na mostné objekty a. cestné 
priepusty nachádzajúce sa na regionálnych cestách II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je 
BBSK a realizovať stavbu vo vzdialenosti min. 5,0 m od MO objektu a od priepustu min. 
3,0 m. 

- popod cestu viesť potrubie v chráničke s minimálnym krytím 1,20 m pod niveletou vozovky, 
- štartovaciu a cieľovú jamu zriadiť mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 1,00 m od 

okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana vozovky, odvodňovacieho systému, 
päta cestného násypu tam kde odvodňovací systém nie je, od vonkajšej hrany nespevnenej 
krajnice a p.), 

- montážne jamy zo strany cesty a mostným podpôr zabezpečiť pažením na celú výšku, 
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy, 
- v prípade neúspechu pretlaku z dôvodu nevhodných geologických pomerov, túto skutočnosť 

ihneď oznámiť správcovi ciest BBRSC, a.s. a požiadať o zmenu vyjadrenia 
 

Všeobecné podmienky a doprava 
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí (poprosím o zaslanie 

dokumentácie), na náklady investora 
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne, 
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. 

do 31.03. príslušného kalendárneho roka, 
- práce musia byť realizované odbornými firmami s príslušným oprávnením 
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- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu                  
a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia ( odvodňovacie 
zariadenia,... ), 

- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej 
premávky, 
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené 

min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., vedúcemu strediska v Banskej 
Bystrici p.Bercík 0905421496 alebo technickému pracovníkovi - Mgr.art. Riemer, 0918 543 
572) a spíše sa záznam z odovzdania staveniska - úseku cesty, 

- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek Cesty a cestný pozemok uviesť do 
požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní 
zodpovednému zástupcovi BBRSC, 

- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa 
zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC, 

- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za 
neukončené, 
- realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktoré na 

požiadanie vydáva Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie, 

- v prípade obmedzenia premávky na ceste počas prác požiadať Okresný úrad v Banskej 
Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty, 

- v prípade ak je potrebné, dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené ORPZ - OD1       
v Banskej Bystrici, 

- v prípade potreby Si dočasné dopravné značenie stavebník zabezpečí na vlastné náklady, 
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne 

nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty, 

- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, 
ktorým je Okresný úrad vo Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 

 
V prípade , akejkoľvek zmeny v PD alebo zistení nových skutočnosti, žiadame tieto 

oznámiť správcovi ciest BBRSC, a.s. a požiadať o zmenu vyjadrenia. 

BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu 
vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby v prípade verejného záujmu doplniť alebo 
zmeniť.  
 
 Stredoslovenská Distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina 
číslo:202203-SP-0224-1 zo dňa 12.4.2022 
Žiadateľ: SPP- distribúcia, a.s. 
Adresa záujmovej lokality: Lúka 240, 976 62 Brusno 
Katastrálne územie: Brusno 
Parcelné číslo: 179 
 
Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD") predkladá 
nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na 
pripojenie k distribučnej sústave SSD: 
1.     Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: 
 

mailto:podatelna@bbrsc.sk
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V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku 
SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme 
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových 
vedeni je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. 

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 

22kV podzemné, 

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné 

vedenia. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 
tretích osôb ! 
 
 2.    Všeobecné podmienky: 

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného 
povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na 
základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke 
www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby.SSD 
v danej lokalite. 

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 
Z.z. a bezpečné vzdialeností podľa príslušných  noriem STN (VN vzdušné vedenie 
22kVod krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN 
zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach 
požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN 
vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 
celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej 
lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách                             
a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia 

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať 
všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) 
týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia 
súbehov a križovaní. 

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

http://www.ssd.sk/


22 
 

buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného 
denníka. 

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 
stráca platnosť pri zmene údajov čí podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena 
aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, 
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

 
Slovak Telecom, a.s. Bratislava vyjadrenie číslo: 6612202627 zo dňa 26.01.2022 
Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely 
územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov. 
Stavebník SPP - distribúcia, a.s. Zuzana Ničová 
Záujmové územie Názov stavby Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Lúka 
 
 

Dôvod žiadosti Stavebné povolenie 

 
 

Účel stavby Technická infraštruktúra (voda, plyn, elektrika,..) 

 
 

Katastrálne územie Brusno 

 
 

Parcelné číslo  

 
Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre 
vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len 
Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, 
že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej 
nižšie (ďalej len polygón). 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné 
stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 
Dôjde do styku 
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.)          
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení,                
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadostí, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník 
nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
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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 preloženia SEK Prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti Povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 090271952. 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 
vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, Je povinný zastaviť zemné práce      
a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností 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 týždňov od podania objednávky. 
 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia. 
 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
 
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

https://www.telekom.sk/vyiadrenia
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elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát                
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
 
 SPP - distribúcia a.s Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava vyjadrenie číslo 
TD/PS/0053/2022/Sl zo dňa 23.3.2022 

 Predmetom stanoviska spoločností SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") je posúdenie 
predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD") pre stavebné konanie podľa zákona     
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon"). 
Záujmové územie:  Obec: Brusno, k.ú. Brusno 
                      Ulice: Lúka, Pod Dubinkou, Pod Brezinkou, Brusenec, Kúpeľná 
Stavebník:   SPP-Distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Názov stavby:  Rekonštrukcia plynovodov Brusno-Lúka, ÚO02547 
   SO 01 Plynovody, SO 01.2 Pripojovacie plynovody, SO 01.2 
Dopojenia OPZ, 
   SO 01.3 Prepoje a odpoje 
Spracovateľ PD:  Ing. Tomáš Haluza, Ing. Zuzana Ničová 
 
Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia: 
distribučné plynovody:      D 25-D 160 dĺžka    1730,30 m prevádzkový tlak 100,00 kPa 
pripojovacie plynovody:    D25, D32    dĺžka       745,00m počet prípojok     121 
 
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 realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- Stavebník je povinný dodržať 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 
môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za 
spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená 
sankcia príslušným správnym orgánom, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými              
a podzemnými objektmi a inžinierskymi 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 požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
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zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 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 dodržiavať 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 umožniť 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, tiež 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 
možnú ukončiť preberacie konanie stavby, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie 
kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené 
mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť 
asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť 
súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie, 

- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť 
trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej 
doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým 
vozidlom tretej osoby a pod., 

- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, 
ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom 
pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam 
inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení, 

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

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne 
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 
úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť      
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba 
oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného 
zhotoviteľom stavby v zmysle 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: 
- V snahe čo najviac skrátiť obdobie prerušenia distribúcie plynu pre odberateľov zemného 

plynu, odporúčame dopájať odberateľov zemného plynu a napúšťať zemný plyn do 
jednotlivých častí rekonštruovaného plynárenského zariadenia postupne, t.j. ešte pred 
ukončením celej stavby, pričom podmienkou obnovenia distribúcie zemného plynu ešte 
pred dokončením stavby je realizácia tlakovej skúšky dotknutého úseku plynárenského 
zariadenia (pozn. s kladným výsledkom tejto skúšky) a vyhotovenie správy o odbornej 
skúške vyhradeného technického zariadenia (tzv. revíznej správy), z ktorej vyplýva, že 
dotknutý úsek plynárenského zariadenia je spôsobilý bezpečnej prevádzky. 

- Pri zváracích prácach postupovať podľa návodu výrobcu pre jednotlivé použité 
technologické zariadenia. Zabezpečiť dodržanie TPP 702 09 vrátane zabezpečenia 
vzdialenosti miesta zvárania od balónovacej súpravy minimálne 1,0 m. Zabezpečiť aby 
nedošlo k prehrievaniu balónovacej súpravy napr. priamym slnečným žiarením. 
Zabezpečiť nepretržité monitorovanie tlaku v balónoch a sledovanie okolia. 
Monitorovanie sa vykonáva nepretržite. Vedúci prác v pravidelných 10 minútových 
intervaloch vykonáva zápis do predpísaného tlačiva. Pri prepojových prácach zabezpečiť 
stálu účasť projektového manažéra. 

- Prepoj a odpoj č. 1 určený ako riziková uzatváraciu operácia (ROU) - zabezpečiť 
štopľovacou tvarovkou podľa navrhnutej PD. 

- Napustenie plynovodu zabezpečiť podľa bodu 15 technickej správy 
- Napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu realizovať podľa STN 38 6405 a TPP 702 

01, TPP 702 02 a platných príslušných noriem. Zodpovedná osoba je zhotoviteľ                 
a stavbyvedúci. Ak prepoj existujúceho plynovodu a nového plynovodu bude obsahovať 
jeden alebo niekoľko elektrotvarovkových spojov a časti potrubia, ktoré neboli vyskúšané 
tlakovou skúškou pri skúškach nového plynovodu. V zmysle § 12 ods. 1) vyhlášky           
č. 508/2009 Z. z. sa požaduje úradná skúška oprávnenou právnickou osobou 

- V príprave a počas samotnej realizácie stavby dodržať OP a BP aj voči ostatným 
existujúcim stavebným objektom v zmysle TPP 702 02, resp. TPP 906 01 a dodržanie 
STN 38 6405 vo väzbe na existujúce siete v záujmovom území. 
 

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. Tomáš Haluza autorizovaný stavebný 
inžinier  6792* A2 z 02/2022. 
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 Dokončenie stavby ohlási stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného  zákona. 
       K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží doklady podľa § 17 vyhlášky 
č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 
 
  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo 
dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť     
 
               

O d ô v o d n e n i e: 
 
 SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslav 
Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen  podal dňa 28.4.2022 žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: 
 
" Rekonštrukcia plynovodov Brusno - Lúka , ÚO 02547", líniová stavba v katastrálnom 
území: Brusno. 
    
    Na základe žiadosti stavebný úrad Oznámením číslo S2022/00177 zo dňa 3.5.2022 
oznámil všetkým účastníkom konania, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou vyvesenou 
na Úradnej tabuli obce a oficiálnej webovej stránke obce dňa 4.5.2022 a dotknutým orgánom 
jednotlivo a  nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na dňa 23.5.2022. 
  Na ústnom konaní dňa 23.5.2022 zo strany účastníkov konania neboli podané žiadne 
pripomienky.  
  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, Ministerstvo obrany SR, Okresný úrad, odbor starostlivosti o    ŽP odd. ŠVS Nám. Ľ. 
Štúra 1,974 05  Banská Bystrica, Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP 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, Lesy Slovenskej republiky, 
štátny podnik, Organizačná zložka Odštepný závod Poľana Kriváň, č. 334, 962 04 Kriváň, , 
Stredoslovenská Distribučná a.s. , Pri Rajčianke  2927/8, 010 47 Žilina ,Slovak Telekom a.s. , 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 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, SPP - distribúcia a.s Mlynské nivy 
44/b 825 11 Bratislava 
 
  Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného 





29 
 

Bystrica, 
7/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 
Štúra 1,974 05  Banská Bystrica, 
8/ OR Ha ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 
9/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05  Banská 
Bystrica, 
10/ Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica 
11/ Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. 
SNP 23, 974 01 Banská  
12/ Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
13/ Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 
14/ Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň 
15/ Stredoslovenská Distribučná a. s. , Pri Rajčianke  2927/8, 010 47 Žilina  
16/ Slovak Telekom a. s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť  a. s. Partizánske cesta č.5, Banská 
Bystrica,  
18/ Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:       ....................................................... 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
 
 
 
Zvesené dňa:       ...................................................... 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 




