
OKRESNÝ ÚRAD POLTÁR
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Železničná 2, 987 01  Poltár____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PT-OSZP-2020/000747-008

Poltár
22. 12. 2020

Rozhodnutie
Stavebné povolenie.

Popis konania / Účastníci konania
Konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie stavby.
Účastníci konania:
Obec Rovňany , Rovňany 98, 985 24 Rovňany
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica,
Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica
Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

Výrok
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 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, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona
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) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), na základe žiadosti obce Rovňany, Rovňany 98, 985 25 Rovňany po vykonaní
správneho konania podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

stavebníkovi: Obec Rovňany, Rovňany 98, 985 24 Rovňany, IČO: 00 648 612 (ďalej len „stavebník“)

povoľuje

podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona

uskutočniť líniovú stavbu “Elektrická prípojka NN pre čističku odpadových vôd v obci Rovňany“ (ďalej
len „stavba“) ako súčasť vodnej stavby „Intenzifikácia ČOV Rovňany“, v obci Rovňany na pozemkoch
parciel registra CKN č. 139/3, 139/7, 139/9, 139/10, 381/1, 381/7, 381/12, 405/2 (EKN 405/5) a 405/4
(EKN 405/4) v k. ú. Rovňany.

Územné rozhodnutie – povolenie umiestniť stavbu vydala obec Uhorské, Uhorské 8, 985 25 Uhorské
rozhodnutím č. OcU/161/2020/149-004 z 28. 08. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 09. 2020.
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Popis stavby: Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovila spoločnosť VARGA ELEKTRO s.r.o.,
Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec, IČO: 47 166 063, zodpovedný projektant: Bc. Stanislav Varga,
autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5287*T*I4.

Projektová dokumentácia stavby rieši vybudovanie elektrickej prípojky nízkeho napätia pre čističku
odpadových vôd v obci Rovňany. Na jestvujúci betónový podperný bod bude umiestnená prípojková
skriňa SPP2, ktorá bude napojená káblom AYKY-J č x 25 mm2. Z prípojkovej skrine SPP2 bude káblom
AYKYz-J 4 x 25 mm2 v celkovej dĺžke cca 35 m napojený nový elektromerový rozvádzač RE pilierový
„P“. Pre prekríženie komunikácie bude postavený nový betónový podperný bod 9,5/600. Umiestnenie
elektromerového rozvádzača RE je navrhnuté na verejne prístupnom mieste pri novom mieste prípojky. Z
elektromerového rozvádzača RE bude káblom AYKY-J 4 x 25 mm2 umiestneným v zemi, v celkovej dĺžke
137 m, napojená rozpájacia a istiaca skriňa SR, ktorá bude umiestnená na pozemku parcely registra CKN
č. 139/3. Pri prechode do zeme a v spodnej časti betónového podperného bodu bude kábel umiestnený v
pevnej kovovej ochrannej rúre o priemere 70 mm. Káble budú v celej dĺžke výkopu uložené v korugovanej
ochrannej rúre o priemere 70 mm a v predpísanej hĺbke 20-30 cm nad káblovým vedením bude uložená
výstražná fólia.

Stavba „Elektrická prípojka NN pre čističku odpadových vôd v obci Rovňany“ je súčasť vodnej stavby
„Intenzifikácia ČOV Rovňany“, ktorú povolil tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2016/000010-7 z
20. 01. 2016 v znení rozhodnutia č. OU-PT-OSZP-2018/000012-3 z 15. 01. 2018 a rozhodnutia č- OU-
PT-OSZP-2019/000740-006 zo 17. 12. 2019.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 a 4 stavebného
zákona tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou
tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho
špeciálneho stavebného úradu.
2. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
ktorú vyznačí tunajší úrad.
3. Stavba bude ukončená najneskôr do 30. 10. 2023.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu začatie
stavby. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavba
bude uskutočňovaná osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavieb. Stavebník oznámi tunajšiemu
úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní po skončení výberového
konania.
5. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby
fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. O
vytýčení vyhotoví ten, kto ho uskutočnil, vytyčovací protokol, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
6. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené
v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
7. Podľa § 46d stavebného zákona musí byť na stavbe vedený stavebný denník.
8. Podľa § 43f a § 47 stavebného zákona stavebník musí použiť na stavbu len stavebné výrobky,
ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
9. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii stavby predložiť tunajšiemu úradu doklady o overení
ich požadovaných vlastností od ich výrobcu.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho
stavebného dohľadu a vodoochranného dozoru.
11. Stavenisko zriadiť podľa § 43i stavebného zákona a dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
12. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste pri vstupe
na stavenisko stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe, stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu
povolil, termín začatia a ukončenia a meno zodpovedného stavbyvedúceho.
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13. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú
povinní podľa § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť tunajšiemu úradu závady na stavbe,
ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske
škody.
14. Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na stavbe podľa príslušných právnych predpisov.
15. Stavebník je povinný prerokovať s tunajším úradom zmeny oproti schválenému a overenému projektu,
ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo
majetkoprávne vzťahy.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného
priestorového usporiadania stavby. Predmetné porealizačné zameranie je stavebník povinný predložiť ku
kolaudačnému konaniu.
17. V prípade, že počas výstavby dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti tunajším úradom schválenej
projektovej dokumentácie, je stavebník k žiadosti o uvedenie stavby do užívania povinný doložiť aj projekt
skutočného vyhotovenia stavby.
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SLOVENSKÉHO
VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Odštepného závodu Banská Bystrica,
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p.“) č. CS SVP OZ BB 86/2020/58-39210
z 04. 06. 2020 k projektovej dokumentácii stavby:
18.1 Po ukončení stavby do doby jej uvedenia do prevádzky je potrebné na trvalý záber zo strany
vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š.p. zmluvný vzťah. Stavebník je povinný zabezpečiť najneskôr do 30
dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie
zabratej plochy pre účely majetko – právneho vysporiadania pozemkov.
18.2 Po ukončení stavebných prác musia byť pozemky v správe SVP, š.p. uvedené do pôvodného stavu.
18.3 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebola
ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd. Počas stavebných prác nesmú byť vykonávané
činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku. Počas výstavby, pri
úpravách okolitého terénu nie je prípustné používať látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie
kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
19. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločností Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (ďalej len „Slovak Telekom“) a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6612015993
z 12. 06. 2020:
19.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.
z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických
komunikáciách“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona o elektronických komunikáciách.
19.2 Podľa § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
19.3 Podľa § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých sietí elektronických
komunikácií (ďalej len „SEK“). Bez uzavretia dohody nie je možné uskutočniť prekládku SEK.
19.4 V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom
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 zariadení.
19.5 V prípade, že v žiadosti o vyjadrenie definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
19.6 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.
19.7 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Objednávku je potrebné zadať cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
19.8 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na uvedené podmienky vyjadrenia
dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou vyjadrenia spoločnosti
Slovak Telekom, č. 6612015993 z 12. 06. 2020.
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19.9 Stavebník môže vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo
vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom.
19.10 Slovak Telekom negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o ich vytýčenie.
20. Stavebník je povinný dodržať podmienku uvedenú vo vyjadrení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) č. TD/NS/0248/2020/Ve z 23. 06. 2020:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (ďalej len „PZ“) 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).
21. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“) č. 4300122478 z 20. 11. 2019:
21.1 V predmetnej lokalite obce Rovňany, parc. registra CKN č. 139/3, 139/49 v k. ú. Rovňany a v ich
blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia a podperné body. Od predmetných energetických
zariadení je stavebník povinný dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN.. Pri realizácii výkopových prác nesmie dôjsť k porušeniu
celistvosti uzemňovacej sústavy.
21.2 Pripojenie na elektriku bude riešené z distribučnej siete sústavy SSD, a.s. v danej lokalite. Ako
odovzdávacie miesto a bod napojenia bol určený spínací a istiaci prvok, a to NN poistková skrinka v
majetku SSD, a.s. na podpernom bode.
21.3 Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In = 3 x 32 Ampér
21.4 Pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a.s. bude realizované v zmysle platných STN a zákona
o energetike. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4 x 25 mm2 a istiacu
skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe zabezpečí výlučne SSD, a.s. po splnení podmienok pripojenia
definovaných v o vyjadrení SSD, a.s. č. 4300122478 z 20. 11. 2019, pripojovacej zmluve a po zaplatení
pripojovacieho poplatku na účet SSD, a.s.
21.5 Pre realizáciu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s
prevádzkovateľom distribučnej sústavy
21.6 Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom
minimálne AYKY – J4b x 16 mm2 alebo CYKY 4 x 10 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke
(chráničke a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
21.7 Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej len „RE“) umiestnenom na
verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru
noriem STN EN 61439-1 až 5. Pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické
a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred RE musí byť voľný rovný priestor minimálne 800 mm.
V RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorá bude riešená mimo
plombovanú časť RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž môže realizovať odborne spôsobilá
osoba podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška
č. 508/2009 Z. z.“).
21.8 Maximálna vzdialenosť RE (elektromera a hlavného ističa) od odovzdávacieho miesta (od bodu
pripojenia) je 30 m. O výnimku umiestnenia RE nad 30 m je potrebné požiadať. Žiadosť je potrebné zaslať
na adresu prevádzkovateľ@ssd.sk.
21.9 Pre proces pripojenia je zo strany odberateľa potrebné vybudovať elektrický prívod od bodu
pripojenia po RE vrátane RE a to v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a
k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSD, a.s.“, ktoré sú zverejnené na
webovom sídle SSD, a.s. (www.ssd.sk). Elektrický prívod je elektrotechnické zariadenie, ktoré slúži na
pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy po RE umiestnený
spravidla na verejne prístupnom mieste a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod
je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD, a.s nezodpovedá a ani sa nijakým
spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického
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prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých
nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie
elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
21.10 Každé novovybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na
montáž určeného meradla vyhotovenú „Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia“ (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový
rozvádzač) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a „Protokol o kusovej
skúške elektromerového rozvádzača“, ktoré je odberateľ povinný predložiť
na požiadanie SSD, a.s. podľa § 39 ods. 9 zákona o energetike.
21.11 Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, a.s., splnení technických podmienok
SSD, a.s., obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE
a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického
zariadenie odberateľa do distribučnej siete SSD, a.s. od okamihu, keď odberateľ zašle spoločnosti
SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia
do distribučnej sústavy SSD, a.s. (ďalej len „čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach
www.ssd.sk a ku ktorému bude zo strany SSD, a.s. zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.
Následne SSD, a.s. v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta,
termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektrotechnického zariadenia SSD, a.s.“, zrealizuje
vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača
k distribučnej sústave.
21.12 Po potvrdení prijatia predmetného čestného prehlásenia zo strany SSD, a.s. a po vybudovaní
elektrotechnického zariadenia (prípojky) zo strany SSD, a.s. v termíne podľa zmluvy o pripojení, môže
požiadať odberateľ o uzatvorenie „Zmluvy o dodávke elektriny“ alebo „Zmluvy o združenej dodávke
elektriny“ u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne zašle spoločnosti SSD, a.s. žiadosť o montáž
určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave podľa platnej legislatívy, čo sa bude považovať za
splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla bude možné zahájiť samotnú
dodávku elektriny.
21.13 V prípade, že bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre
elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania
pre nabíjacie stanice elektromobilov, bude žiadateľ povinný požiadať o stanovisko spoločnosť SSD, a.s.
k danému charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na
predmetné charaktery odberu je podmienené predošlým vyjadrením SSD, a.s. v ktorom budú definované
podmienky pre priznanie predmetných sadzieb.
22. Stavebník je povinný dodržať podmienku uvedenú v stanovisku Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ B. Bystrica“) č.
KPUBB-2020/10825-2/40506/BRE z 02. 06. 2020 pre územné a stavebné konanie stavby:
Každú zmenu zámeru, posudzovaného v záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ
B. Bystrica.
23. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“) č.
1412/2020 z 03. 06. 2020 k projektovej dokumentácii stavby:
23.1 Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Nad vodovodným
potrubím a šírke jeho ochranného pásma , tzn. 1,5 m od okrajov potrubia na obidve strany nevysádzať
trvalé porasty a nepoužívať ťažké mechanizmy a nevytvárať skládky materiálu a zeminy.
23.2 Vodárenské zariadenia v prevádzke StVPS, a.s. musia byť pred začatím výstavby vytýčené
pracovníkmi StVPS, a.s. Práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia musia byť realizované ručne
pod dohľadom pracovníka StVPS, a.s.
24. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Banskobystrickej
regionálnej správy ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „BBRSC, a.s.“) č.
BBRSC/03239/2020, BBRSC/03530/2020 z 29. 06. 2020 k projektovej dokumentácii, zvláštnemu užívaniu
cesty a k dopravnému značeniu:
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24.1 Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým
je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984
36 Lučenec (ďalej len „Okresný úrad Lučenec, OCDPK“).
24.2 Vytýčenie inžinierskych sietí vo vozovke zabezpečí stavebník na vlastné náklady.
24.3 Stavebné práce v dotyku s cestou musia byť dokončené do 14 dní od ich začatia. Začatie prác musí
byť nahlásené min. 10 dní pred plánovaným začatím stavby zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s.,
stredisko Lučenec.
24.4 Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovanie
dotknutej cesty.
24.5 Minimalizovať poškodenie okolitých plôch stavebnou činnosťou. Stavebník zodpovedá za všetky
škody, ktoré vzniknú správcovi cesty v dôsledku realizácie stavby.
24.6 Po skončení prác je potrebné zrealizované práce a dotknutý úsek cesty zápisnične odovzdať do
10 pracovných dní zástupcovi BBRSC, a.s., stredisko Lučenec. V prípade, že nedôjde k písomnému
odovzdaniu a prevzatiu prác, práce sa považujú za neukončené.
24.7 Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť
dopravné značenie určené Okresným úradom Lučenec, OCDPK a schválené Okresným riaditeľstvom PZ
SR, Okresným dopravným inšpektorátom Lučenec.
24.8 Na stavebné práce vykonané na zemnom telese cesty bude záruka v trvaní 60 mesiacov, ktorá
začína plynúť od písomného prevzatia dotknutého úseku cesty po ukončení prác.
24.9 V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi Okresnému úradu Lučenec,
OCDPK a správcovi cesty (tel. č. 0905 988 380).
24.10 Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a vyhlášky Federálneho
ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), v znení neskorších predpisov.
25. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu
Lučenec, OCDPK č. OU-LC-OCDPK-2020/006041-002 z 05. 06. 2020:
25.1 Stavebník je povinný v dostatočnom predstihu pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Lučenec,
OCDPK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného
dopravného značenia na ceste.
25.2 V prípade znečistenia cesty počas prác, ktoré môže spôsobiť závadu v zjazdnosti , je potrebné
znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu.
25.3 Nový podperný bod pre prekríženie štátnej cesty musí byť umiestnený v súlade s § 20 ods. 1 cestného
zákona tak, aby netvoril pevnú prekážku v krajnici štátnej cesty.
25.4 Stavebník je povinný dodržať minimálnu výšku vodiča vzdušnej siete nad terénom (od nivelety
vozovky) v zmysle STN – EN.
25.5 Na štátnej ceste nesmú byť odstavené stavebné mechanizmy a ani stavebný materiál.
25.6 Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty,
obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
25.7 Úsek cesty , kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť, musí byť až do ukončenia
prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení.
26. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Lučenci, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, Dr. Vodu 1, 984 01
Lučenec (ďalej len „OR PZ v Lučenci, ODI“) č. ORPZ-LC-ODI-77-037/2020 z 05. 06. 2020:
26.1 V prípade obmedzenia premávky na stavbou dotknutých komunikáciách resp. chodníkoch je
stavebník povinný predložiť k odsúhlaseniu návrh organizácie dopravy (projekt) formou prenosného
zvislého dopravného značenia, vypracovaný v zmysle bodu 3.2 Technických podmienok TP 06/2013
„Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“.
26.2 Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmena
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj cestného zákona.
26.3 O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky je stavebník povinný
informovať OR PZ v Lučenci, ODI a Okresný úrad Lučenec, OCDPK.
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27. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Lučenec,
pozemkového a lesného odboru, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec (ďalej len „Okresný
úrad Lučenec, PLO“ č. OU-LC-PLO1-2020/011031-002 z 13. 10. 2020 to súhlase s použitím
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer:
27.1 Poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti použiť len v najnutnejšom
rozsahu a len na uvedený zámer.
27.2 Práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k škodám na okolitej
pôde.
27.3 Pred začatím prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, použitej na
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok podľa vypracovanej dokumentácie bilancie skrývky z
09/2020 a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku.
27.4 Vykonať rekultiváciu narušenej poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného návrhu vrátenia pôdy
do pôvodného stavu.
27.5 Záznam z vrátenia pôdy do pôvodného stavu zaslať Okresnému úradu Lučenec, PLO.
28. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru
starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01
Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000364-002 z 27. 04. 2020:
28.1 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo
k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo
poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov
ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
28.2 Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené
živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne
žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas
realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne
upovedomiť Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny /tel. č. 0905 272 547/ a odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,
Správu chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota /tel. č. 0903 298 145/ a urobiť
také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.
29. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár,
odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987
01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000368-002 z 13. 05. 2020 k projektovej dokumentácii stavby:
29.1 Pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca“) je povinný nakladať so stavebným odpadom vzniknutým
počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a
plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady je povinný
zhromažďovať v mieste vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu
zhromažďovaného odpadu.
29.2 Pôvodca je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie
odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné
prednostne materiálovo zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii. Zoznam
zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Banskobystrickom kraji je uvedený v
Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, ktorý vypracoval
Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017.
29.3 Pôvodca môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.
29.4 Pôvodca je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1
písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom
časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavebník priloží:
a) Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre
každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.
b) Kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na
nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým počas
realizácie predmetnej stavby v súlade so zákonom o odpadoch.



8 / 11

30. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-
OSZP-2020/000358-002 z 15. 05. 2020 k projektovej dokumentácii stavby:
30.1 Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a
zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť
potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo
dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi
súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
30.2 V prípade, že pri zakladaní stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu do
povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o
povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. K žiadosti o vydanie
povolenia je potrebné priložiť aj vyjadrenie podniku SVP, š.p.
31. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v liste Urbárskej a lesných spoločností, pozemkové
spoločenstvo, Rovňany 98, 985 24 Rovňany z 13. 07. 2020:
31.1 Po ukončení stavebných prác narušené pozemky uviesť do pôvodného stavu.
31.2 Po ukončení stavby je stavebník povinný zabezpečiť geometrický plán skutočného vyhotovenia
stavby potrebný na presné vymedzenie zabranej plochy pre účely majetko – právneho vysporiadania
pozemkov (vecné bremeno).
32. Podľa § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva stavebník
písomne pred dokončením stavby.
33. Podľa § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné
užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného tunajším úradom, ktorý
stavebné povolenie vydal.
34. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie
Stavebník doručil 05. 10. 2020 tunajšiemu úradu žiadosť z 05. 10. 2020 o vydanie povolenia na
uskutočnenie stavby podľa § 26 vodného zákona.

Uvedeným dňom bolo konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie stavby začaté.

Prílohou žiadosti boli nasledovné písomnosti:
1. Vyjadrenie SVP, š.p. č. CS SVP OZ BB 86/2020/58-39210 z 04. 06. 2020.
2. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom č. 6612015993 z 12. 06. 2020.
3. Vyjadrenie spoločnosti SPP-D č. TD/NS/0248/2020/Ve z 23. 06. 2020.
4. Vyjadrenie spoločnosti SSD, a.s. č. 4300122478 z 20. 11. 2019.
5. Stanovisko KPÚ B. Bystrica č. KPUBB-2020/10825-2/40506/BRE z 02. 06. 2020.
6. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. č. 1412/2020 z 03. 06. 2020.
7. Vyjadrenie BBRSC, a.s. č. BBRSC/03239/2020, BBRSC/03530/2020 z 29. 06. 2020.
8. Vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, OCDPK č. OU-LC-OCDPK-2020/006041-002 z 05. 06. 2020.
9. Vyjadrenie OR PZ v Lučenci, ODI č. ORPZ-LC-ODI-77-037/2020 z 05. 06. 2020.
10. Stanovisko Okresného úradu Lučenec, PLO č. OU-LC-PLO1-2020/011031-002 z 13. 10. 2020.
11. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000364-002 z 27. 04. 2020.
12. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy
odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000368-002 z 13. 05. 2020.
13. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy,
Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-2020/000358-002 z 15. 05. 2020.
14. Územné rozhodnutie č. OcU/161/2020/149-004 z 28. 08. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.
09. 2020 a ktorým obec Uhorské povolila umiestniť stavbu.
15. Záväzné stanovisko obce Uhorské, ako miestne príslušného stavebného úradu č. 185/2020/199-002
z 30. 09. 2020, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.
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16. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č.
RUVZLC-450/2779/2020 z 08. 06. 2020.
17. Stanovisko Okresného úradu Lučenec, PLO č. OU-LC-PLO1-2020/011031-002 z 13. 10. 2020.
18. Vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, PLO č. OU-LC-PLO1-2020/005875-002 z 27. 05. 2020.
19. List Urbárskej a lesných spoločností, pozemkové spoločenstvo, Rovňany 98, 985 24 Rovňany z 13.
07. 2020.
20. List Vladimíra Oláha, Rovňany 12, 985 24 Rovňany z 02. 10. 2020
21.Dve sady projektovej dokumentácie stavby, ktorú v auguste 2020 vypracoval Bc. Stanislav Varga,
autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5287*T*I4.

Podľa § 52 ods. 1 druhej vety vodného zákona súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt,
ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby
vrátane obslužných a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti. Stavba „Elektrická prípojka NN pre
čističku odpadových vôd v obci Rovňany“ je inžinierskou sieťou, ktorá slúži k činnosti vodnej stavby
„Intenzifikácia ČOV Rovňany“, ktorú povolil tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2016/000010-7 z
20. 01. 2016 v znení rozhodnutia č. OU-PT-OSZP-2018/000012-3 z 15. 01. 2018 a rozhodnutia č- OU-PT-
OSZP-2019/000740-006 zo 17. 12. 2019 a preto stavba „Elektrická prípojka NN pre čističku odpadových
vôd v obci Rovňany“ je vodnou stavbou, ktorú je oprávnený povoliť tunajší úrad.

Tunajší úrad verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2020/000747-004 z 12. 10. 2020 upovedomil
účastníkov konania a dotknuté orgány začatí konania a nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím na 01. 12. 2020 o 09.30 hod. na Obecnom úrade v
Rovňanoch.
Verejná vyhláška bola zverejnená:
1. Na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli od 14. 10. 2020 po dobu 15 dní.
2. Na úradnej tabuli obce Rovňany a na jej webovom sídle v čase od 16. 10. 2020 do 02. 11. 2020.
3. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli správneho úradu od 14. 10. 2020 do 24. 11. 2020
a na webovom sídle správneho orgánu od 15. 10. 20 do 02. 12. 2020.

SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podnik, Odštepnému závodu Banská
Bystrica, bolo upovedomenie doručené 13. 10. 2020. Dotknutým orgánom bolo oznámenie doručené
elektronicky do ich e-schránok. Všetky dotknuté orgány oznámenie prevzali, ako posledný Slovak
Telekom 21. 10. 2020.

Ústneho pojednávania, ktoré sa uskutočnilo 01. 12. 2020 sa zúčastnil len stavebník na základe
splnomocnenia v zastúpení Annou Machavovou, pracovníčkou Obecného úradu Rovňany.

Z ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica podľa § 22 správneho poriadku.

Do zápisnice sa písomne nikto nevyjadril.

Miestnou ohliadkou neboli zistené prekážky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

Spoločnosť Slovak Telekom vo svojom vyjadrení č. 6612015993 z 12. 06. 2020 okrem stanovených
podmienok tiež upozornila stavebníka, že nedodržanie podmienok ochrany telekomunikačných zariadení
je porušením povinností podľa § 68 zákona o elektronických komunikáciách.

Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorých splnenie bolo
podmienkou na vydanie stavebného povolenia a stavebník ich splnil pred podaním žiadosti o vydanie
stavebného povolenia, tunajší úrad v podmienkach stavebného povolenia neuviedol.

Technické podmienky realizácie križovania cesty bezvýkopovou technológiou, tzv. pretlakom v
zastavanom území bez zásahu do asfaltovej časti vozovky cesty III. triedy uvedené vo vyjadrení BBRSC,
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a.s. č. BBRSC/03239/2020, BBRSC/03530/2020 z 29. 06. 2020 tunajší úrad v podmienkach tohto
rozhodnutia neuviedol, keďže podľa projektovej dokumentácie prekríženie štátnej cesty III/2715 bude
vzdušným vedením a na tento účel bude postavený nový betónový podperný bod. Uvedené je v súlade
s územným rozhodnutím č. OcU/161/2020/149-004 z 28. 08. 2020 a vyjadrením cestného správneho
orgánu - Okresného úradu Lučenec, OCDPK č. OU-LC-OCDPK-2020/006041-002 z 05. 06. 2020.
Podmienky Okresného úradu Lučenec, OCDPK č. OU-LC-OCDPK-2020/006041-002 z 05. 06. 2020
týkajúce sa prekríženia štátnej cesty III/2715 vzdušným vedením tunajší úrad uviedol v podmienkach
tohto rozhodnutia pod. č. 25.3 a 25.4.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené.

Tunajší úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov
vodoprávneho konania zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 9 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb stanovené § 47
stavebného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam tunajší rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní
odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok v znení neskorších predpisov preskúmaná súdom.

Príloha (doručí sa len stavebníkovi po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia)
Projektová dokumentácia stavby overená tunajším úradom.

Toto rozhodnutie sa podľa § 73 ods. 9 vodného zákona doručuje účastníkom konania verejnou
vyhláškou a v súvislosti s § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na
úradnej tabuli a na webovom sídle Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie a
zverejnenie v obci Rovňany spôsobom miestne obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Rovňany je povinná po zvesení verejnej vyhlášky zo svojej úradnej tabule údaje o vyvesení a
zvesení verejnej vyhlášky bezodkladne zaslať Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Zverejnené: ......................................... Zvesené: .......................................
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Pečiatka a podpis: .............................. Pečiatka a podpis: ....................................

Ing. Andrea Maráková
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10227

Doručuje sa
Obec Rovňany, Rovňany , 985 24  Rovňany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta
69, 974 98  Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Uhorské (OVM), Uhorské 8, 985 25 Uhorské
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Okresný dopravný inšpektorát, Námestie Tuhárske 12,
984 01 Lučenec 1
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a
krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva , Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984
36 Lučenec 1
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1


