Obec Halič
Obecný úrad v Haliči
Číslo: 496/2021

V Lučenci 14.01.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou
Ulica novohradská 1, Lučenec

stavebník
adresa
požiadal dňa

14.12.2021

o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Lučenec – Vidiná – Tomášovce, Cyklistická cestička – Trasa D"
Ulica M.J. Lermontova, Lučenec
Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov v spojení s § 119 ods. 3 stavebného
zákona, oprávnená konať a vydať potrebné povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská
Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len
správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona a v
stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:
stavba:

"Lučenec – Vidiná – Tomášovce, Cyklistická cestička – Trasa D"
– Ulica M.J. Lermontova, Lučenec

pozostáva:

SO-01 - mestská komunikácia
SO-02 - cyklistická cestička

na pozemku parcelné číslo
C KN 6583/2, 6503/66, E KN 324/2, 327/7, 3312/5, 3312/4, 3178
v katastrálnom území
Lučenec
sa podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

POVOĽUJE.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parcelné číslo: C KN 6583/2, 6503/66, E KN 324/2, 327/7, 3312/5, 3312/4, 3178
2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenie stavby s okolím a ďalšie podmienky v
zmysle § 66 ods. 3 písm. a) stavebného zákona.
-mestská komunikácie bude po úprave plniť funkciu obslužnej mestskej komunikácie
-komunikácia bude slepá s rozšírením na konci na 9,5 m pre možnosť otočenie vozidla s dodržaním pôvodnej výškovej úpravy
vzhľadom na existujúce vstupy do domov a prevádzok
-mestská komunikácia bude šírky 6,5 m a bude obrúbená betónovými cestnými obrubníkmi, v mieste vjazdov sa položí obrubník na
ležato
-povrchová dažďová vody sa zvedie do nových uličných vpustí a zaústi sa do existujúcich kanalizačných prípojok
-popri mestskej komunikácie sa vybuduje cyklistická cestička, ktorá sa napojí v km 0,150 na existujúcu cyklistickú cestičku
-cyklistická cestička bude sledovať výškovú úpravu Lermontovovej ulice, bude šírky 2,5 m a bude lemovaná betónovým záhonovým
obrubníkom
-cyklistická cestička bude odvodnená do terénu
-verejné osvetlenie bude napojené na existujúce vzdušné vedenie verejného osvetlenia
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia,
prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhlášky
MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať
o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona na všeobecné technické požiadavky na
výstavbu a príslušné technické normy, najmä bezpečnostné.
6. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
7. Stavba bude dokončená najneskoršie do 09/2022.
8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom /oznámiť zhotoviteľa do 15 dní po výberovom konaní/
9. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému
úradu.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a
kartografické činnosti.
11. V zmysle § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.

12. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:
-stavebník po ukončení stavebných prác vyčistí okolie stavby od stavebnej činnosti a upraví terén do pôvodného stavu
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu
14. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného
stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal.
15. Stavebník zodpovedá, že zhotoviteľ /dodávateľ/ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby
po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarna
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a
úspora energie v zmysle §43d a 43f stavebného zákona.
Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní.
16. Ďalšie prípadné podmienky v zmysle § 66 stavebného zákona, zabezpečujúce požiadavky hygienickej, požiarnej ochrany,
bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ochrany pamiatok a prírody a i.
-so vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch
-pred započatím zemných prác je stavebník povinný požiadať všetkých správcov podzemných sietí a vedení o ich presné vytýčenie
-stavbou nesmie byť zhoršované životné prostredie
17.Stanoviská dotknutých orgánov:
Mesto Lučenec – oddelenie ekonomiky a majetku mesta
-stavebník je povinný, v prípade že je potrebná pri realizácii projektu aj rozkopávka, požiadať príslušné oddelenie Mestského úradu
Lučenec o rozkopávkové povolenie a dodržať podmienky v ňom stanovené
-stavebník je povinný realizovať práce tak, aby nebol znehodnotený majetok mesta Lučenec a akékoľvek zmeny musia byť prerokované
a odsúhlasené mestom Lučenec
-stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia stavebného úradu pri realizácii uloženia sietí v zmysle schválenej projektovej
dokumentácie
-stavebník je povinný vykonávať práce tak, aby nedošlo k poškodeniu už uložených sietí na predmetných pozemkoch, ak sa tam
nachádzajú
-V prípade, že časť dotknutých pozemkov tvorí verejnú zeleň, je stavebník po ukončení výstavby povinný urobiť na vlastné náklady aj
práce súvisiace s obnovením zelene na dotknutých miestach (tzn. konečná úprava rozkopaného terénu zarovnaním a výsadbou,
trávnatej plochy, alebo okrasných rastlín podľa konkrétneho vzhľadu dotknutého miesta)
-ak bude v rámci realizácie stavby dotknutý aj povrch chodníka stavebník je povinný dbať najmä na to, aby uložený nový povrch nijakým
spôsobom neohrozoval chodcov, aby na ňom neboli vyvýšené miesta alebo preliačiny, ktoré by mohli byť potenciálnou príčinou úrazu
Mesto Lučenec – oddelenie dopravy a životného prostredia
-žiadateľ je povinný požiadať príslušného prevádzkovateľa inžinierskych sietí a sietí verejného osvetlenia o vytýčenie jednotlivých trás
vedení nachádzajúcich sa v danom území, za prípadné poškodenie inžinierskych sietí je plne zodpovedný žiadateľ
-za bezpečnosť cestnej premávky v úseku realizovaných prác a za prípadné havárie z titulu vykonávaných prác zodpovedá v plnom
rozsahu žiadateľ až do ukončenia prác
-pri realizácii stavebných prác požadujeme rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov a súvisiace predpisy a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
-práce je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu ktorým je mesto Lučenec
ŽSR GR Bratislava
-Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach zložiek ŽSR (OR Zvolen
a Správa majetku ŽSR Bratislava) pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
-riešiť pri styku (križovanie, súbeh) v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení (zab. zar. DOK, TKK)
v správe ŽSR – OR Zvolen, SOZT a IS (vodovodná šachta, vodovodná prípojka) v správe ŽSR, OSM Zvolen (uloženie do chráničiek,
rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné – prístupné)
-realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
-stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy
-stavebník preukáže iné právo k pozemku v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR
Bratislava, OSM Zvolen, č.j. 04715/2021/SM/SSZV-5 zo dňa 10.06.2021) uzatvorí „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena“
-pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Zvolena, SOZT (v
zmysle vyjadrenia č.j. 02083/2021/ORVZ/SOZT-9 zo dňa 04.10.21021) a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov
správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných
vedení a IS
-stavebník pred začatím prác oznámi termín začatia a ukončenia stavby v ochrannom pásme dráhy na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Jesenské
z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Zároveň oznámi začiatok práv aj na ŽSR, OSM Zvolen
-Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia tak, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka
-Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej
prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy
-skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Po skončení prác,
upraviť terén do pôvodného stavu
-po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO
Jesenské. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby
-ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou
MDaV SR Bratislava
-stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou DIPERA s.r.o., Kamenná 8, Budča overenou MDVSR,
ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR
-realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa
-stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
-stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

-stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác
s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavby dotknutom pozemku
-stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasné aj budúce)
nachádzajúce sa v dotknutom území
-stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,
Klemensova 8, Bratislava, č. j.: 31714/2021/O230-4 zo dňa 13.10.2021.
-po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
-vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani
neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
-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 zmena a doplnení niektorých
zákonov
-toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
-záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.
ORHaZZ Lučenec
-pri rekonštrukcii mestskej komunikácie ul. Lermontovova, je potrebné ponechať všetky existujúce nadzemné a podzemné hydranty
Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo
-prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas
realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch,
t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie
-pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba,
pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb
-s odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady
zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
-výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby.
Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp.
zneškodnenie na legálnom zariadení
-stavebné odpady pochádzajúce z rezania a frézovania asfaltových a živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č.
odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej
organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.
-viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých,
ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
-požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch
Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
-doklad o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp.
má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov
-materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu".
Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP – ochrana vôd
-počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy
-pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave
a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z.
aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho
a neohrozila sa ich kvalita
-križovanie a súbeh navrhovaných podzemných vedení s existujúcimi podzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť v súlade
s ustanoveniami STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a s oprávnenými požiadavkami prevádzkovateľov
existujúcich podzemných vedení technického vybavenia
Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP – ochrana prírody a krajiny
-všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu vyskytujúcich sa
ostávajúcich drevín v dotknutej lokalite. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 – Ošetrovanie, udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie
-ak sa napriek zabezpečenej ochrana drevín pri stavebných prácach alebo výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je
vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov
-zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia
ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1143/2014 z 22.októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu,
veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vlastník alebo správca pozemku (ak je pozemok v užívaní
inej osoby ako je vlastník a správca, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok a spôsobom ustanoveným
ministerstvom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby
odstraňovania inváznych nepôvodných druhov – spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy
Európskej únie a invázie nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky), odstraňovať zo svojho pozemku
invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie (zoznam inváznych nepôvodných druhov
rastlín Prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z. ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich
obavy Slovenskej republiky) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Vykonávať opatrenia k zamedzeniu ďalšieho
šírenia inváznych druhov uvedených v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z. ktorým sa vydáva zoznam inváznych

nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
-neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy alebo ich biotopy. Pri vykonávaní stavebných činností postupovať tak, aby
nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu
-dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú
ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
-rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného
živočícha, ktorého je zakázané úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli ako aj úmyselne rušiť v jeho prirodzenom
areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Rešpektovať ustanovenia § 35
ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti so
zákazom odstraňovania alebo úmyselného poškodzovania alebo ničenia hniezda chráneného živočícha ako aj poškodzovania alebo
ničenia miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. Za chránené živočíchy sa
v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa
vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch
udeliť MŽP SR.
-dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov, Nariadenie vlády SR č. 449/2019
Z.z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č.
450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a súvisiacich právnych
predpisov
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
-každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPU Banská Bystrica
-podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba
zodpovedná za vykonávanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica. Oznámenie o náleze
je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí nechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ,
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu.
SSD a.s. Žilina
-v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine v majetku SSD, a.s..
-od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti
podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác
žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
-toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné
fyzicky ju vytýčiť
-presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu
prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD
-pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich
bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lučenec
-pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD, musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska
Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
-v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade
pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
-zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb
StVPS a.s. Banská Bystrica
-v predmetne lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke StVPS a.s.
-vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov a prevádzka kanalizácie na základe objednávky podanej na zákazníckom centre
v Lučenci a o vytýčení spíše protokol
-ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy
-pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí resp. aj rozkopávkové povolenie
-požadujeme všetky poklopy a uzávery na verejnom vodovode a verejnej kanalizácie umiestniť do nivelety navrhovanej cyklistickej
cestičky a rekonštruovanej komunikácie
-napojenia kanalizačnej prípojky PVC DN 200 na verejnú kanalizáciu DN 1200 sa vykoná systémom dodatočného pripojenia
AWADOCK
-realizáciu kanalizačnej prípojky vykonať pod dohľadom pracovníka StVPS a.s. závod 02 Lučenec, pričom samotné pripojenie môže
vykonať výhradne prevádzkovateľa verejnej kanalizácie StVPS a.s., závod 02 Lučenec, na základe žiadosti žiadateľa o prípojku
-požadujeme pri realizácii kanalizačnej prípojky, výkopy realizovať v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 147/2013 v znení neskorších
predpisov, ktoré musia spĺňať požadované kritéria, podľa prílohy č. 2 citovanej vyhlášky. Najmä však zabezpečenie zvislých stien
výkopu proti zavaleniu pažením od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom
území obce
-pred začatím montážnych prác na kanalizačnej prípojke, uzatvoriť zmluvu o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd so StVPS
a.s., na zákazníckom centre 02 Lučenec
-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 442/2002 Z.z. zakázané:
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácie), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy
-pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných
podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“
-požadujeme prizvať zástupcu StVPS a.s., na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú
výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery 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 a 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 vo vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej
spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby
SPP – distribúcia a.s., Bratislava
-pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských 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 100 m
-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania
plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP–D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení
-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára
zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade
neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu , ktorá je oprávnená za
porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o
energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €;
-stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu
a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení
týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN
73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
-pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný
v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska
-v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať
o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu
VTL plynovodu je zakázané
-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu
SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
-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
-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas celej doby ich odkrytia proti
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
-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 sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €; poškodením plynárenského zariadenia 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

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02
-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo pri ochranných a/alebo bezpečnostných
pásiem;
-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme
plynárenských zariadení vykonávať činnosti 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
ST a.s., CSI, Banská Bystrica
-stavebník je povinný rešpektovať podmienky dané vo vyjadrení č. 6612129881 zo dňa 05.10.2021
Všeobecné podmienky ochrany SEK
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 PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
-odsúhlasenie PD 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 877 907
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, krádeže 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 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu
18. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe,
ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné škody.
19. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich pozemkov alebo stavieb.
Stavebník prípadné vzniknuté škody musí uhradiť vlastníkom alebo užívateľom.
Námietka účastníka konania: Neboli podané.

O d ô v o d n e n i e:
Dňa 14.12.2021 podal na tunajší stavebný úrad stavebník mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr.
Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská 1, Lučenec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Lučenec – Vidiná –
Tomášovce, Cyklistická cestička – Trasa D“ - Ulica M.J. Lermontova, Lučenec.
Stavebný úrad dňa 16.12.2021 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a
účastníkom konania oznámením č. 496/2021.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že
uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené v oddiele 3, II. časti stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
K projektovej dokumentácii a k uskutočneniu stavby sa vyjadrili: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Bratislava, MDaV SR,
odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava, mesto Lučenec – oddelenie dopravy a životného prostredia, mesto Lučenec –
oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP /ochrana vôd, odpadové

hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny/, ORHaZZ Lučenec, OR PZ ODI Lučenec, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,
SSD a.s., Žilina, StVPS a.s., Banská Bystrica, SPP - distribúcia a.s., Bratislava, ST a.s., CSI Banská Bystrica, Orange Slovensko
a.s., Bratislava, ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebník je povinný pred užívaním stavby požiadať obec Halič o začatie kolaudačného konania.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 správneho poriadku/.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo
dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Halič, obecný úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad
Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Mgr. Alexander U d v a r d y
starosta obce
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 26 ods.
2 správneho poriadku musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Halič a mesta
Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Prílohy:
-projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní

Rozhodnutie sa doručí:
Stavebník:
1. Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta
Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté:
2. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava
3. Doručenie verejnou vyhláškou
Projektant:
4. Ing. Bernardína Vojteková, DIPERA s.r.o., Kamenná 8, Budča

Na vedomie:
Dotknuté orgány:
5. Mesto Lučenec – oddelenie dopravy a životného prostredia
6. Mesto Lučenec – oddelenie ekonomiky a majetku mesta
7. Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP
8. ORHaZZ Lučenec
9. OR PZ ODI Lučenec
10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
11. MDaV SR, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava
Správcovia inžinierskych sietí:
12. SSD a.s., Žilina
13. SPP - distribúcia a.s., Bratislava
14. StVPS a.s., Banská Bystrica
15. ST a.s., CSI Banská Bystrica

