MESTO BREZNO – ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Evidenčné číslo
16/2022 DzM

Číslo spisu
MsÚ-2022/1855-12

Vybavuje/
Ing.Dzubák
/048/6306 287

Brezno
25. 2. 2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
Dňa 15.2.2022 podala Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog žiadosť o
stavebné povolenie na stavbu „Chodník pri ČHŽ“ na pozemkoch C-KN parc.č. 1438/1, 1438/2,
1431/4, 3532 v k.ú. Čierny Balog, na ktorú vydalo mesto Brezno stavebný úrad dňa 27. 1. 2022
územné rozhodnutie pod číslom MsÚ-2022/1371-18, ktoré dňa 15.2.2021 nadobudlo právoplatnosť.
Navrhovateľ má k pozemkom C-KN parc.č. 1438/1, 1438/2, 1431/4, 3532 v k.ú. Čierny
Balog vlastnícky vzťah podľa LV č.1360.
Mesto Brezno ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v
zmysle § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších noviel v náväznosti na § 3a) ods. 4 zák.č. 135/1961 Zb. - o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel a § 119 ods. 3 zákona stavebného zákona
(ďalej len špeciálny stavebný úrad)
preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s
dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného
zákona rozhodol takto:
Stavba
“ Chodník pri ČHŽ“
na pozemkoch C-KN parc.č. 1438/1, 1438/2, 1431/4, 3532 v k.ú. Čierny Balog pozostávajúca zo
zrealizovania pozemných komunikácií pre chodcov, súvisiacej dažďovej kanalizácie a osvetlenia
prechodu pre chodcov, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky
MŽP SR 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:
Záujmové územie výstavby chodníka spadá do intravilánu obce Čierny Balog.
Stavenisko predstavuje miestna komunikácia a priľahlé pozemky, na ktorých sa nachádza
existujúce parkovisko a vybudovaný chodník, ktorý je poškodený rozpadajúcimi sa obrubníkmi a
klesnutím nivelety chodníka voči komunikácii III. triedy na niektorých miestach do jednej úrovne.
Na existujúcom parkovisku nie sú vyznačené parkovacie miesta pre dopravu ani chodník pre
chodcov.
Súčasný stav je možné rozdeliť do troch etáp, ktoré je možné realizovať nezávisle na druhých
prácach.
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I. Etapa dĺžka chodníka 22,46m
II. Etapa parkovisko
III. Etapa od parkoviska dĺžka chodníka (75,10m + 31,50m + 5,0m) = 111,60m
Pod existujúcim parkoviskom sa nachádza dažďová kanalizácia, ktorá odvádza dažďové
zrážky do Čierneho Hrona z komunikácie III. triedy a okolitých miestnych komunikácii.
Na parkovisku sú vybudované betónové šachty a cestné vpuste. Šachta sa využije pre
napojenie novej kanalizácie pod chodníkom.
TECHNICKÉ RIEŠENIE:
Technické riešenie predstavuje výstavbu chodníka pre chodcov, 13 parkovacích miest
s pozdĺžnym státím a dažďovej kanalizácie.
Stavba chodníka a parkovacích miest a dažďovej kanalizácie je umiestnená na pozemkoch
C-KN parc.č. 1438/1, 1438/2, 1431/4 k.ú Čierny Balog v majetku obce Čierny Balog,
Chodník bude zabezpečovať infraštruktúru pre návštevníkov Čierno hronskej železničky.
Postup stavebných prác predstavuje:
-odstránenie oplotenia pozdĺž chodníka
-rezanie a odstránenie krytov živičných na parkovisku a pri vstupe na železničku,
-úprava pláne
-zriadenie kanalizácie
-osadenie obrubníkov
-zriadenie konštrukcie chodníka
-zriadenie násypov
-zriadenie oplotenia
-vysvahovanie násypových svahov
Pozdĺžny sklon chodníka predstavuje 0,8%.
Pozdĺžny sklon chodníka kopíruje sklon miestnej komunikácie III. triedy.
Smerové pomery vedenia trasy chodníka sú ovplyvnené miestnou komunikáciou III. triedy
Najmenšia voľná šírka chodníka 1,50m musí umožniť jazdu detského kočíka, invalidného vozíka a
chôdzu chodca s batožinou a ich pohyb v protismere.
Z tohto dôvodu po dohode s investorom sa pristúpilo na šírku chodníka 2,0m v miestach v
ktorých do dovolí existujúca výstavba nehnuteľností.
Po dohode s investorom sa pristúpilo k výstavbe širšieho chodníka podľa možností priestorových do
2,0m preto je potrebné na niektorých úsekoch zbúrať existujúce oplotenie a betónové múriky.
Km. 0,154- 0,18517 múrik a oplotenie
Km. 0,20054 múrik pri vjazde na stanicu ČHŽ
Km. 0,205 - 0,216 múrik z betónových dielcov
Km. 0,24281 - 0,29495 oplotenie
V týchto miestach bude oplotenie nanovo zriadené z pletiva strojového oko 50 x 50m
šírky 160cm na stĺpiky oceľové poplastované.
Obrubníky ABO 2-15 100 x 25 x 15cm sú kladené do lôžka z prostého betónu.
Na miestach, ako začiatok chodníka alebo vjazdy do dvorov sa použijú obrubníky nájazdové ABO
100 x 15 x 25 pravý alebo ľavý a pre vlastný vjazd sa použijú obrubníky ABO 100 x 15 x 15cm
nájazdové, ktoré sa uložia 2cm vyššie od vozovky komunikácie takto sa zabezpečí plynulý pohyb
pre imobilných.
Pre nevidomých sa na chodníku vybudujú varovné pásy a vodiace pásy.
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Varovný pás sa vybuduje na začiatku chodníka, ako aj na prístupe na prechod pre chodcov.
Varovný pás je navrhnutý z betónovej dlažby 200 x 200 x 60mm a kladený ja do kameniva o šírke
400mm farby červenej.
Vodiaci pás, ktorý slúži k určenie smeru pohybu je v miestach zámkovej dlažby navrhnutý z
betónovej dlažby 400 x 400 a 80mm v červenej farbe pri vstupe na železničnú stanicu sa vyskytuje
ďalší smer z tohto dôvodu napájanie musí byť cez dlažbu hladkú 400 x 400 x 80mm (otočená
vodiaca dlažba).
Vodiaci pás na kryte živičnom je navrhnutý nastriekaný farbou o šírke 500mm, ako aj cez
prechod pre chodcov.
Chodník na parkovisku bude zriadený šírky 2,0m a bude opatrený vodiacim pásom
nastriekaným farbou. Bude plynulé napojení z chodníkom z dlažby zámkovej ako výjazd pre
imobilných.
Parkovacie miesta sú navrhnuté na pozdĺžne státie v počte 13 s tým určením, že prvé státie od
železničnej stanici, ktoré má šírku 3,5m, bude určené pre zdravotne postihnutých.
Rozmery miesta na pozdĺžne parkovanie bolo po dohode s investorom stanovené pre vozidlá 02
(veľké osobné automobily) v rozmeroch 2,20 šírky na 6,50m dĺžky.
Odvedenie vôd z koruny chodníka je zabezpečené priečnym sklonom koruny chodníka a
výstavbou cestných vpustí.
Na začiatku chodníka je navrhnutý žľab BGZ-S SV 200 s liatinovým roštom v dĺžke 4,0m pre
odvedenie dažďových vôd z vozovky komunikácie do existujúceho priepustu pod miestnou
komunikáciou.
Dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC a nadimenzovaná pre odvedenie vôd pre 15 min.
dážď. Svetlosť potrubia je navrhnutá na 300mm
Existujúca sieť dažďovej kanalizácie nebude zaťažená novou kapacitou vody, lebo
kanalizáciou bude odvedená voda zo súčasného povodia, ktorá doteraz vtekala do siete existujúcou
priekopou popri komunikácii.
Na trase kanalizácie sú navrhnuté štyri šachty z toho sú tri na navrhovanej kanalizácii a šachta
č.2 je navrhnutá na prípojke splaškovej kanalizácie. Všetky šachty sú priame bez zmeny smeru
potrubia.
V súčasnosti sa kanalizačná šachta prípojky splaškovej kanalizácie nachádza v chodníku a
neumožňuje nám priame vedenie navrhovanej kanalizácie. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k
preloženiu šachty za bránu do areálu stanice so zriadením prípojky DN 200mm na dĺžke 3m.
Kanalizačná šachta prípojky splaškovej kanalizácie je hlbšia, ako dažďová a umiestni sa popod
nové potrubie dažďovej kanalizácie.
Km. 0,050 šachta č. 1, šachta č.2
Km. 0,100 šachta č.3 Km. 0,150 šachta č.4
Šachty sú navrhnuté plastové DN 400/300mm s plastovým dnom s priamym prietokom
opatrené budú liatinovým poklopom, osadené budú na platňu z prostého betónu
Cestné vpuste sú navrhnuté z PVC DN 300/200 osadené do bloku z prostého betónu a napojené
do hlavnej siete potrubím DN 200 cez odbočky. Cestná vpusť je opatrená vtokovou liatinovou
mrežou a lapačom nečistôt.
Osvetlenie prechodu pre chodcov cez miestnu komunikáciu na pozemku C-KN 3532 k.ú.
Čierny Balog prevedené pomocu osvetľovacieho stožiara na pozemku C-KN 3532 k.ú. Čierny
Balog. Stožiar bude založený na základovej pätke z betónu C20/25, typ stožiara STK
114/60/3P1K14, výložník V1T-OP-5m-114, Luma 1-60Led DPR1
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2) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným
zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.
5) Stavba bude ukončená do 31.12.2022.
6) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa, 15 dní po výberovom konaní nahlásiť
meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.
7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Milan Hlinka, autorizovaný stavebný inžinier, č.
oprávnenia 3938*TA*4-21,24.
8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.
9) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013Z.z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších noviel.
10) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.
11) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach
bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.
12) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:
Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH, vyj.č. OU-BR-OSZP-2021/008644-002 z 18.10.2021
- dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;
prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógové čísla: 15 01
01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov, 17 04 05 - železo a oceľ;
-nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných
prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy,
nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovými
číslami: 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 - výkopová zemina
iná ako uvedená v 17 05 05, ktoré možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadení
na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľov ROLTA s.r.o., Brezno, alebo DRUTEXOKNÁ
s.r.o., Banská Bystrica, resp. zneškodniť na skládke odpadov „Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ
s.r.o., Brezno. Pre využitie resp. skladovanie zeminy mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu
podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov;
-odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
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ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovými číslami: 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 prednostne využiť pri stavbe ako stavebný
materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (najmä do zariadení
určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú
vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je
možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadení na zhodnocovanie odpadov spoločnosti
ROLTA, s.r.o., Brezno alebo DRUTEXOKNÁ s.r.o., Banská Bystrica, ktoré následne zabezpečujú
ich zhodnotenie mobilným zariadením, resp. zneškodniť na skládke odpadov „Sekológ",
prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;
-zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom
15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami (obaly po farbách, lepidlách...);
-odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v
zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
-pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu
odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou
žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov
vzniknutých pri danej stavbe.
Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU-BR-OSZP-2021/003109 z 31.3.2021
1.
Pre zriadenie staveniska použiť pozemky navrhnuté na zástavbu.
2.
Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine.
3.
Výkopové práce pri ktorých vznikne výkopová zemina, je potrebné ju použiť na opätovný
zásyp a terénne úpravy v rámci dotknutej parcely. So vzniknutou prebytočnou výkopovou zeminou
a stavebným materiálom je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.
Plochy, ktoré budú využívané na dočasný záber je potrebné po skončený stavebných prác
zrekultivovať (uviesť do pôvodného stavu) a zatrávniť, pričom sa môžu použiť len lokálne druhy
tráv a bylín. Na týchto plochách je nutné dbať na zamedzenie zavlečenia inváznych rastlín, v
prípade ich pozitívneho výskytu zabezpečiť ich odstraňovanie na náklady investora v zmysle
zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.
V prípade odstránenia drevín, resp. krovín je investor povinný požiadať o súhlas na výrub
drevín príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, pričom musí postupovať v súlade s ustanoveniami
§ 47 zákona.
Upozorňujeme na ust. § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci,
ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po
tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu
alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko,
ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
Okresný úrad Brezno, odbor CDaPK vyj.č. OU- BR-OCDPK-2021/003056-002 z 23.3.2021
1. Stavbou chodníka nesmie byť poškodený kryt na pozemnej komunikácie III/2395.
2. Vybudovaním chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania existujúcej pozemnej
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komunikácie a k zhoršeniu odtokových pomerov.
3. Realizáciou chodníka nesmú byť zmenené vjazdy k jestvujúcim objektom.
4. Pred realizáciou je potrebné požiadať Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií (ďalej len OÚ BR, OCDPK) o určenie dočasného dopravného značenia,
čiastočnú uzávierku a o zvláštne užívanie komunikácie odsúhlasené ORPZ ODI Brezno a správcom
cesty BBRSC a.s. Banská Bystrica.
5. Priečny sklon chodníka bude min 2% spáde od pozemnej komunikácie III/2395.
6. K povoleniu a realizácii stavby je potrebné aj stanovisko vlastníkov pozemkov v dotknutých
úsekoch.
7. Ťarchy spojené s užívaním cestných pozemkov počas výstavby znáša v plnej miere investor.
8. V predmetnej lokalite sa nachádza nadzemné NN vedenie v majetku SSE-D, a.s, kde je
potrebné od uvedeného zariadenia dodržať v zmysle zákona 251/2012 Z.z ochranné pásmo.
Minimálnu výšku vodičov NN nad terénom 5,5m. Pri práci s mechanizmami zamedziť priblíženiu
akoukoľvek časťou od holých vodičov NN na menej než 1 m!
9. Dodržať technologické podmienky a vyjadrenie správcu cesty BBRSC, a.s. Banská Bystrica č.
BBRSC/00775/2021 zo dňa 01.03.2021.
10. Požiadať o vyjadrenie OR PZ ODI Brezno.
11. Počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie použitého materiálu a výkopovej
zeminy na pozemných komunikáciách, cestnom pozemku a vjeho blízkosti.
12. Práce na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti nesmú byť realizované v čase
výkonu zimnej údržby cesty, t.j. od 1.11. do 31.3., príslušného kalendárneho roku.
13. Pri uskutočňovaní prác nesmie dôjsť k znečisteniu na pozemných komunikáciách. Prípadné
znečistenie je potrebné bez meškania odstrániť.
14. Pred začatím prác požiadať o vytýčenie sietí a postupovať v zmysle ich vyjadrenia.
15. Pri zabezpečovaní prác pri užívaní pozemnej komunikácie musia byť rešpektované všetky
ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
16. V zime sa žiadateľ zaručí udržiavať chodník, nie spôsobom na úkor bezpečnosti cestnej
premávky t.j. zúžením jazdného pruhu, ale odvozom snehu!
17. Investor bude zabezpečovať údržbu a funkčnosť vpustov počas doby životností.
18. V mieste realizácie stavby sa nachádzajú existujúce priepusty, stavbou nesmie dôjsť k ich
znefunkčneniu a porušeniu.
19. V rámci stavby urobiť vpuste ako zapustené, nie v komunikácii.
20. Stavbu realizovať po častiach- po úsekoch max 50m.
21. V prípade potreby osadenia trvalého dopravného značenia po realizácii stavby, bude potrebné
pred kolaudáciou požiadať Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
o jeho určenie v samostatnom konaní po súhlasných stanoviskách BBRSC a.s. Banská Bystrica a
ODI Brezno.
BBRSC, vyj.č. BBRSC/00775/2021 zo dňa 1.3.2021
- K povoleniu a realizácii stavby je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka ciest II. a III. triedy
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
-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 Brezne (k zvláštnemu užívaniu cesty, k používaniu dopravných značiek a
dopravných zariadení cesty III/2395, k čiastočnej uzávierke cesty...)
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-Požiadať o odborné stanovisko OR PZ - ODI v Brezne k stavbe, trvalému a dočasnému
dopravnému značeniu.
-Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania a k zhoršeniu odvodnenia „CK“.
-Žiadatel/investor bude po celú dobu životnosti zabezpečovať údržbu a funkčnosť vpustov ako aj
odvedenie všetkých zaústených dažďových vôd
-V mieste realizácie stavby sa nachádzajú 4 priepusty, realizáciou stavby nesmie dôjsť k ich
porušeniu a znefunkčneniu.
-Nesúhlasíme so zriaďovaním uličných vpustí v „CK“, ich zriadenie požadujeme realizovať v rámci
budovaného chodníka ako zapustené.
-Požadujeme, aby odvodnenie chodníkov a parkoviska bolo riešené mimo „CK“, tam kde sa
nenachádza dažďová kanalizácia
-žiadateľ- investor si nebude v budúcnosti nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu premávky
na pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby CK v zmysle schváleného operačného plánu
ZÚC.
TDZ:
-Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dopravné značenie a jeho osadenie.
-Umiestnením dopravného značenia nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty, z dôvodu bezpečnosti
ako aj z titulu prevádzky na pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby cesty v zmysle
operačného plánu ZÚC
-K osadeniu ZDZ prizvať zástupcu BBRSC, a.s. vedúceho strediska Brezno 0905516752
-Žiadateľ odovzdá dopravné značenie na ceste III/2395 do správy Banskobystrickej regionálnej
správy ciest, a.s.
-Správca cesty na základe Určenia dopravných značiek a dopravných zariadení od OÚ OCDaPK
doplní ZDZ do pasportu dopravného značenia cesty
Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC,
a.s., Banská Bystrica k realizáciou stavby podľa predloženého projektu vypracovaného p. Milanom
Hlinkom z 12/2020 požadujeme splnenie nasledovných podmienok:
Technické podmienky:
-Spád chodníka min. 2% od „CK“ za chodník do zeleného pásu, tam kde nie je riešená dažďová
kanalizácia Navrhnuté uličné vpusty zabudované v obrubníku chodníka.
-Konštrukčné zloženie dláždeného chodníka, tam kde je dažďová kanalizácia:
dlažba Behaton
hr.80mm
drvené kam. 2-5mm nezhut. hr.40mm
drvené kam. 8-16 mm zhutn. hr. 100 mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 120 mm
Zhutnené podložie EVd=50MPa - zásyp z kam. 0-63 so zhutnením, obsyp hr.400 mm a lôžka hr.
100 mm z kam. 4mm,
-Konštrukčné zloženie chodníka, tam kde ie dažďová kanalizácia:
ABS II asfaltobetón strednozmný hr.50 mm ABS II asfaltobetón strednozmný hr.50 mm Kamenivo
spevnené cementom CBGM C5/6 120 mm
Zhutnené podložie Evd=50MPa - zásyp z kam. 0-63 so zhutnením, obsyp hr.400 mm a lôžka hr.
100 mm z kam. 4mm,
-začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na eva.cervenkova@bbrsc.sk ) nahlásené
min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., (vedúci strediska Brezno 0905516752
alebo technický pracovník - Ing. Červenková č. t.0918 9543 726)
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-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, a.s. Banská Bystrica,
-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 Brezne, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
-v dostatočnom predstihu je nutné požiadať Okresný úrad v Brezne, odbor pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie o povolenie čiastočnej uzávierky cesty,
-žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, o ktorého
určenie požiada (po odsúhlasení OR PZ - ODI v Brezne) Okresný úrad v Brezne, odbor pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie,
-na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty požadujeme záručnú dobu 36 mesiacov odo dňa
zápisničného prevzatia vykonaných prác,
-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,
-žiadateľ- prevádzkovateľ si nebude v budúcnosti nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu
premávky na pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby CK v zmysle schváleného operačného
pláni ZUC.
-stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu,
ktorým je Okresný úrad v Brezne, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
BBSK, oddelenie cestnej správy, vyj.č. 07788/2021/ODDCS-2, 12.3.2021
-Požadované technické podmienky pri zásahu do cestného telesa cesty III/2395 a pre realizáciu
stavby určil správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. vo svojom vyjadrení pod
číslom BBRSC/00775/2021 zo dňa 01.02.2021. Banskobystrický samosprávny kraj požaduje v
celom rozsahu tieto technické podmienky a ďalšie požiadavky, ktoré stanovil správca cesty,
BBRSC a.s. rešpektovať a dodržať.
-Realizáciou stavby, jej technickým prevedením a umiestnením, sa nesmie ohroziť cesta III/2395,
nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej komunikácie a zmene odtokových pomerov
cestnej komunikácie, nesmie sa obmedziť a sťažiť údržba ciest, 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, a nebude si nárokovať od
vlastníka cesty.
-Funkčnosť odvodňovacích zariadení chodníka - uličné vpuste je po celú dobu životnosti stavby
povinný zabezpečiť stavebník tak, aby nedochádzalo k zatápaniu vozovky cesty.
-O vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cestu
III/2395 Okresný úrad v Brezne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
-Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník cesty III/2395 súhlasí s dočasným dopravným
značením a s vydaním povolenia pre zvláštne užívanie cesty pre predmetnú stavbu.
-Za technický stav chodníka počas užívania a za údržbu chodníka bude zodpovedný investor - obec
Čierny Balog.
-Stavbou nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy dotknutej cesty III/2395 vo vlastníctve
BBSK, najmä pri údržbe, stavebných úpravách a modernizácii cesty.
-BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2395 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo
stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
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-V prípade zmien v projektovej dokumentácii žiadame poslať novú projektovú dokumentáciu na
pripomienkovanie.
MDV SR, SŽDD, odbor DSÚ, 36111/2021/SŽDD/111368, 30.9.2021
1.
Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou
projektantom Milanom Hlinkom, Selčianska cesta 50, 976 11 Selce, overenou MDV SR, ktorá tvorí
prílohu tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho
povolenia MDV SR.
2.
Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie telesa
špeciálnej dráhy.
3.
Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou
špeicálnej dráhy
4.
Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5.
Stavebník, je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD zistiť,
či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie
je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto
vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia
neboli počas prác poškodené.
6.
Stavebník, je povinný pred realizáciou stavby vyžiadať si písomné stanovisko. resp. súhlas k
predmetnej stavbe od prevádzkovateľa špeciálnej dráhy - Čiemohronskei železnice, n. o.. Hlavná
56. 976 52 Čierny Balog a dodržať prípadné požiadavky uvedené v tomto stanovisku.
7.
Stavebník (užívateľ) stavby, je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia
Čiemohronskej železnice, n.o. (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
8.
Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti špeciálnej dráhy do primerane pôvodného stavu.
9.
Stavebník (užívateľ) stavby, je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby
neohrozovala prevádzku špeciálnej dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť
dopravy na špeciálnej dráhe a zároveň, aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na
špeciálnu dráhu.
10.
Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany
životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak,
ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11.
Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na
stavbe.
StVPS a.s. B.Bystrica, vyj.č. 10468/2021/ZC4086-1123 zo dňa 23.8.2021
-Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne : min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na
obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; min. 2,5
m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii nad priemer 500 mm.
V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne : min. 2,0 m od osi
vodovodnej prípojky obojstranne; min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
zakázané : vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo Iné podobné zariadenia
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré
by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať
terénne úpravy.
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-V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných
komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej
komunikácii alebo Inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
-Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z
kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
-V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie
zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie.
-V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí
stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
-V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté
súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému
stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a.
s. Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73: Objednávka na vytýčenie jestvujúcich zariadení
v správe našej spoločnosti.
Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu : . Porealizačné vyjadrenie k
stavbe.
Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému
riešeniu stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.
StVS a.s. B.Bystrica, vyj.č. 1673/2022-102-026 zo dňa 17.2.2022
Spoločnosť StVS a.s. Banská Bystrica upozorňuje na skutočnosť, že cez parcelu KN-C č. 1438/1 je
vedené potrubie verejného vodovodu PVC 110. Uvedené potrubie križuje parcelu na ktorej je
umiestnená časť stavby.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť žiadame v štádiu prípravy a realizácie projektu rešpektovať
existenciu potrubia verejného vodovodu, pričom v dotknutom území - nesmie dôjsť k zhoršeniu
pomerov v dodávke vody. Pripravovaná stavba musí byť vedená verejným priestranstvom so
zachovaním pásma ochrany a s umožnením trvalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami. Pri
výstavbe diela požadujeme zabezpečiť ochranu verejného vodovodu pred statickým a dynamickým
zaťažením.
Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 66121104027 z 15.2.2021
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 platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
meny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, 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 Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
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správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
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 Slovak 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/vyjadrenia. 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
Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
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.
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods., 1 zákona c. 351/2011 z., z. o elektronických
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a
prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
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1. V prípade, že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.
-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky,
zlievsky@zyry.sk, 0907 877907, UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac
zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 202103-SP-0109-1, 31.3.2021
1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
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 vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2.
tohto vyjadrenia.
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 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.
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2.2
V zmvsle stavebného zákona ie pre určenie presnej trasv podzemných vedení potrebné fyzicky
iu wtvčiť. 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 vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od 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 buď v “Zápise o
vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

SPP-D a.s. Bratislava, TD/NS/0192/2021/Sl
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými zariadeniami v
správe SPP-D,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@sppdistribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a
obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného
denníka,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na teľ č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu
života, zdravia a majetku verejnosti,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia
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môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete
v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činností ako ani umiestňovať stavby,
kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete
v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
Obec Čierny Balog, ako vlastník verejnej kanalizácie, OÚ-ČB-S2021/00504, 28.6.2021
Navrhovaná stavba „Chodník pri ČHŽ" bude umiestnená na pozemku, parcela KN-C 1438/1, 138/2,
1431/4, 11651 v kat. úz. Čierny Balog. Na pozemku, parcela KN-C 11651 je umiestnená verejná
kanalizácia - Kmeňová stoka „A". Kanalizačné potrubie je uložené v hĺbke 2,80 m. Pri realizácii
stavby je potrebné dodržať ochranné pásmo verejnej kanalizácie v zmysle ustanovení zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a nevykonávať činnosti, ktoré by
mohli ohroziť technický stav kanalizačného potrubia.
13) Pred realizáciou stavby vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce v ich
ochranných pásmach.
14) Pred uvedením stavby do užívania
o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad

15) Pri uskutočnení stavebných úprav smerového oblúku v križovatke miestnej komunikáccie
Zadná ulica a cesty III/2395 dodržať podmienky rozhodnutia príslušného cestného správneho
orgánu, ktorým je Okresný úrad Brezno, OCDPK.
16) Pred realizáciou stavby vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce v ich
ochranných pásmach.
17) Pred uvedením stavby do užívania
o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Dňa 15.2.2022 podala Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog žiadosť o
stavebné povolenie na stavbu „Chodník pri ČHŽ“ na pozemkoch C-KN parc.č. 1438/1, 1438/2,
1431/4, 3532 v k.ú. Čierny Balog, na ktorú vydalo mesto Brezno stavebný úrad dňa 27. 1. 2022
územné rozhodnutie pod číslom MsÚ-2022/1371-18, ktoré dňa 15.2.2021 nadobudlo právoplatnosť.
Na základe žiadosti o stavebné povolenie dňa 15.2.2022 mesto Brezno-špeciálny stavebný úrad
oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa § 61 stavebného zákona začatie
stavebného konania a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej veci upustil od miestneho šetrenia
a ústneho prejednania a pre uplatnenie námietok určil primeranú lehotu. V priebehu konania neboli
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uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania. Stanovisko StVS a.s. Banská
Bystrica bolo stavebnému úradu doručené dňa 18.2.2022 a bolo v plnom rozsahu zapracované do
výroku tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 3. Stavba nie je v rozpore
s platným územným plánom obce Čierny Balog schváleným OcZ dňa 3.9.2009 pod číslom
129/2009 v znení neskorších doplnkov. Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola
žiadosť a doklady k nej priložené, vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky
zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení a schválený územný plán obce Čierny Balog.
K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili: SSD a.s. Žilina; Slovak Telekom a.s.
Bratislava; SPP-Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť
a.s. B.Bystrica; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy; OÚ Brezno, odbor SZP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; OÚ Brezno, odbor
SZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; OÚ Brezno, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií; ORPZ v Brezne, ODI; Banskobystrická regionálna správa ciest; MDV
SR, SŽDD, odbor DSÚ. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia.
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej priložené,
vyjadrenie dotknutých orgánov a poznatky územia stavebnému úradu známe.
Uskutočnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určeným
stavebným zákonom v plnom znení.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť,
nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona číslo 71/1967 Zb. v znení noviel).
Obec je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších
noviel od platenia správnych poplatkov oslobodená.
Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Meste Brezne – špeciálnom stavebnom úrade so sídlom na Nám. gen.
M. R. Štefánika č.1 v Brezne.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta,
Ing. Peter Tichý, vedúci OŽPSP
na základe poverenia
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Doručuje sa
Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
Petra Kmecová, J.D. Matejovie 945/68, 976 52 Čierny Balog
Na vedomie:
OÚ v Brezne, OCDaPK, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Stredoslovenká distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
StVS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog, ako príslušný správny orgán vo veciach
miestnych a účelových komunikácií
Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
ČHŽ n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
MDV SR, Oblastný dráhový úrad, SŽDD – odbor dráhového stavebného úradu, Nám Slobody
6, 810 05 Bratislava
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