OBEC ČEBOVCE
991 25 Čebovce , Szedera Fabiana 320/162
Číslo spisu: OCU 213/2020, SOU 82/2020

Čebovce, 14.10.2020

ROZHODNUTIE
o umiestnení stavby
-VEREJNÁ VYHLÁŠKANavrhovateľ: Obec Bátorová , 991 26 Bátorová 88, IČO: 00 649 333 v zastúpení starostom
obce Jánom Máthom podal dňa 03.09.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Bátorová-splašková kanalizácia, III.etapa“, ktorá má
byť umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 142/3 (druh pozemku orná pôda), 142/7 (druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie), 559 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/1 (druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/2 (E-KN 423/4)-(druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie), 141/5 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Bátorová.
Na základe žiadosti Obce Bátorová určil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a
bytovej politiky, Banská Bystrica pod č.OU-BB-OVBP2-2016/013559-002-MX zo dňa 06.04.2016
v zmysle § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, príslušný stavebný úrad Obec Čebovce, v zastúpení starostom obce.
Začatie územného konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky)
ako aj dotknutým orgánom a organizáciám, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa
uskutočnilo dňa 09.10.2020.
Obec Čebovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods.1 a § 119, ods.3 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská
uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby

„ Bátorová - splašková kanalizácia, III.etapa “,
ktorá má byť umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 142/3 (druh pozemku orná pôda), 142/7 (druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 559 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/1
(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/2 (E-KN 423/4)-(druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie), 141/5 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Bátorová,
ako líniová stavba, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese súčasného stavu územia na
podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia v M 1:500, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (tvorí prílohu rozhodnutia len pre navrhovateľa).
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Navrhovaná stavba „Bátorová-splašková kanalizácia, III.etapa“ bude zabezpečovať odvádzanie
splaškových vôd z rodinných domov do existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza
katastrom obce Bátorová na ČOV Opatovská Nová Ves. Stavba pozostáva z nasledovných
stavebných objektov: SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 NN prípojka k ČS. Stavebný objekt SO
01 Splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z rodinných domov nachádzajúcich sa po
oboch stranách cesty III/2605, kde ešte nebola vybudovaná kanalizácia. Navrhnutá je gravitačná
kanalizácia a tlaková kanalizácia s jednou čerpacou stanicou. Gravitačná splašková kanalizácia
pozostáva zo Zberača A z rúr PVC DN 300,SN10, dĺžky 342,65 m, zo Zberača AA z rúr PVC DN
300,SN10, dĺžky 140,08 m, celková dĺžka zberačov je 482,73 m. Zberač A - potrubie začína v km
0,00 napojením na navrhovanú čerpaciu stanicu, kde sa hneď za objektom ČS vybuduje uzáverová
šachta (vstup prevádzky do ČS). Od uzáverovej šachty je kanalizácia vedená cez trávnaté pozemky
smerom k ceste III/2605, následne potrubie križuje cestu III/2605. Mimo cesty sa potrubie lomí v
pravo a pokračuje okrajom rigola až po km 0,342, kde je potrubie ukončené kanalizačnou šachtou
Š5 (súčasť I. etapy). Na zberači sú navrhnuté typové prefabrikované šachty kruhového pôdorysu
priemeru DN 1000 mm, jedna merná šachta a podzemná čerpacia stanica. Celkovo je navrhnutých
12 ks prefabrikovaných šachiet Súčasťou stavebného objektu sú aj domové prípojky, ktoré sa
vybudujú po hranicu pozemku. Rodinné domy ktoré sa nachádzajú na starne navrhovanej
kanalizácie sa napoja samostatnou prípojkou, rodinné domy na druhej strane cesty sa napoja
spoločnou prípojkou pre dva rodinné domy. Prípojky sa vybudujú podvrtávkou pod cestou III/2605.
Celkový počet domových prípojok pre Zberač A je 14, v celkovej dĺžke 62,0 m, z rúr PVC DN 150.
Revízna šachta nieje súčasťou stavby.
Zberač AA - potrubie začína v km 0,00 napojením na zberač A v šachte Š5. Od km 0,00 je potrubie
vedené medzi krajnicou cesty a okrajom odvodňovacieho rigolu až po km 0,140, kde je potrubie
ukončené kanalizačnou šachtou Š5. Na zberači sú navrhnuté typové prefabrikované šachty
kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Celkovo je navrhnutých 5 ks prefabrikovaných
šachiet. Súčasťou stavebného objektu sú aj domové prípojky, ktoré sa vybudujú po hranicu
pozemku. Rodinné domy ktoré sa nachádzajú na starne navrhovanej kanalizácie sa napoja
samostatnou prípojkou, rodinné domy na druhej strane cesty sa napoja spoločnou prípojkou pre dva
rodinné domy. Prípojky sa vybudujú podvrtávkou pod cestou III/2605. Celkový počet domových
prípojok pre Zberač AA je 9, v celkovej dĺžke 52,0 m, z rúr PVC DN 150. Revízna šachta nieje
súčasťou stavby. Tlaková kanalizácia - potrubie začína v km 0,00 napojením na potrubie D110 mm
1 m od steny mernej šachty. Od km 0,00 je potrubie vedené smerom k existujúcej kanalizácii. Od
šachty potrubie pokračuje po km 0,010, kde je ukončené zaústením do existujúcej šachty. Navrhnuté
je potrubie HDPE D110, PN 10, celková dĺžka potrubia je 10,87 m. Na výtlačnom potrubí v km 0,00
sa vybuduje plastová merná šachta kruhového pôdorysu priemeru DN 1000, prekrytá poklopom.
Čerpacia stanica rieši prečerpávanie splaškových vôd odtekajúcich z navrhovaného zberača A do
existujúcej gravitačnej kanalizácie, navrhnutá je balená čerpacia stanica AQ-BČS/2000/4500 s
plastovou čerpacou šachtou. Pred objektom ČS sa vybuduje monolitická uzáverová šachta
pôdorysných rozmerov 1x1 m výšky 2,69 m. SO 02 NN prípojka k ČS: ČS splaškových vôd bude
zásobovaná elektrickou energiou z existujúceho rozvádzača R osadeného v stene fasády kultúrneho
domu obce Bátorová. Z existujúceho rozvádzača R bude napojený rozvádzač RM-ČS káblom
CYKY-J 4x10 v dĺžke 120m. Kábel bude uložený v káblovej ryhe v pieskovom lôžku prekrytý
výstražnou fóliou.
Stavebné objekty:
SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 NN prípojka k ČS
Charakter stavby : inžinierska líniová stavba, vodná stavba, trvalá.
Účel stavby: navrhovaná stavba bude zabezpečovať odvádzanie splaškových vôd z rodinných
domov v časti obce Bátorová do existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza katastrom
obce Bátorová na ČOV Opatovská Nová Ves.

-3Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
INGPAK-H&K,s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Stanislav
Hlavatý, autorizovaný stavebný inžinier , č.op. 0499*Z*A2.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
A.Architektonické a urbanistické riešenie stavby:
Stavba bude umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 142/3 (druh pozemku orná pôda), 142/7 (druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 559 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/1
(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/2 (E-KN 423/4)-(druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie), 141/5 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Bátorová.
Navrhnutá je gravitačná kanalizácia a tlaková kanalizácia s jednou čerpacou stanicou. Gravitačná
splašková kanalizácia pozostáva zo Zberača A z rúr PVC DN 300,SN10, dĺžky 342,65 m, zo
Zberača AA z rúr PVC DN 300,SN10, dĺžky 140,08 m, celková dĺžka zberačov je 482,73 m.
Tlaková kanalizácia z potrubia HDPE D110, PN 10, celková dĺžka potrubia je 10,87 m. Stavba
pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 NN prípojka k
ČS. SO 01 Splašková kanalizácia: Zberač A - potrubie začína v km 0,00 napojením na navrhovanú
čerpaciu stanicu, kde sa hneď za objektom ČS vybuduje uzáverová šachta. Od uzáverovej šachty je
kanalizácia vedená cez trávnaté pozemky smerom k ceste III/2605, následne potrubie križuje cestu
III/2605. Mimo cesty sa potrubie lomí v pravo a pokračuje okrajom rigola až po km 0,342, kde je
potrubie ukončené kanalizačnou šachtou Š5 (súčasť I. etapy). Zberač AA - potrubie začína v km
0,00 napojením na zberač A v šachte Š5. Od km 0,00 je potrubie vedené medzi krajnicou cesty a
okrajom odvodňovacieho rigolu až po km 0,140, kde je potrubie ukončené kanalizačnou šachtou Š5.
Tlaková kanalizácia - potrubie začína v km 0,00 napojením na potrubie D110 mm 1 m od steny
mernej šachty. Od km 0,00 je potrubie vedené smerom k existujúcej kanalizácii. Od šachty potrubie
pokračuje po km 0,010, kde je ukončené zaústením do existujúcej šachty. SO 02 NN prípojka k ČS:
Z existujúceho rozvádzača R bude napojený rozvádzač RM-ČS káblom CYKY-J 4x10 v dĺžke
120m. Kábel bude uložený v káblovej ryhe v pieskovom lôžku prekrytý výstražnou fóliou.
B. Napojenie na rozvodné siete:
Stavba bude napojená na existujúci kanalizačný zberač ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na
ČOV Opatovská Nová Ves.
C. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
1) Dodržať ochranné pásma v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich elektrických vedení,
plynárenských zariadení podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonon v znení neskorších predpisov .
2) Dodržať ochranné pásmo jestvujúcich telekomunikačných zariadení v zmysle § 68 zákona
č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a zároveň dodržať ustanovenie
cit. zákona o ochrane proti rušeniu.
3) Pri umiestnení stavby dodržať v plnej miere ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o
pozemných komunikáciách.
4) V zmysle § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu pre vodnú stavbu „Stavba č.4, , Vodovod – Slovenské
Ďarmoty I.stavba“ a „Vodovod – Slovenské Ďarmoty II.stavba“ vyhlásené rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia č.2011/01131 zo dňa 10.10.2011.
D. Dodržať podmienky pre umiestnenie stavby a vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií :
■Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie č.
OU-VK-OCDPK-2020/005294-003 zo dňa 03.07.2020:
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predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame doplniť a zosúladiť v zmysle platných
predpisov a noriem a predložiť v písomnej forme tunajšiemu cestnému správnemu orgánu na
vyjadrenie.
- Vzhľadom k tomu, že je vylúčená možnosť iného technického riešenia vedenia kanalizačného
potrubia, je žiadateľ povinný po ukončení stavebných prác vykonať úpravu celej šírky vozovky
(asfaltový kryt vozovky).
- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom stavebných prác, je žiadateľ
povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a
informovať o tom správcu komunikácie.
- Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný odstrániť
na vlastné náklady.
■BBRSC, a.s., vyjadrenie č.BBRSC/03426/2020, BBRSC/04045/2020 zo dňa 27.07.2020 :
1.V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).
2. Z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných
pozemkov, BBSK, odd.správy majetku a cestnej infraštruktúry. Stavebník ku dňu územného
konania správcovi cesty predloží vyjadrenie vlastníka cesty BBSK.
3. Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby je uzavretie zmluvy medzi BBSK a stavebníkom
(investorom) – kanalizačnej stavby umiestnenej v cestnom telese a súčastiach pozemnej
komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad
rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo iných úpravách pozemnej komunikácie, jej súčastí,
mostov a vybudovanej stavby.
4. V prípade, ak BBSK bude vlastníkom pozemku ku dňu kolaudácie stavby: Stavebník v zmysle
„Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“podľa odd.VIII.článku 14 uzavrie s vlastníkom pozemku
zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty alebo ich časť, keď budú umiestnené na
pozemkoch vo vlastníctve BBSK.
5. Spätnú úpravu vozovky cesty požadujeme vykonať na celú šírku jazdného pásu - celá šírka
vozovky cesty III. triedy,v prípade zásahu do vozovky.
6. Domové kanalizačné prípojky, v dotyku s pozemnou komunikáciou požadujeme zrealizovať pri
výstavbe hlavného vedenia až za hranicu susedného pozemku. Správca cesty k dodatočnému
realizovaniu domových prípojok so zásahom do telesa cesty III. triedy nevydá súhlasné stanovisko.
7. Technické podmienky realizácie:
a) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do
odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa),
b) dláždenú cestnú priekopu uviesť do pôvodného a prevádzky schopného stavu, upraviť tak, aby
boli zabezpečené spádové pomery odtoku povrchových vôd do jestvujúceho priepustu cesty
c) zariadenia vedenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ, aby
neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčastiach napr. orientačné stĺpiky
vedenia trasy, poklopy, šupátka, šachty a nesmú ohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich
údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení.
d) križovanie cesty Š5 cca v km 26,267 bez výkopovou technológiou.
e) šachta môže zasahovať do prietočného profilu odvodňovacej priekopy max. kónickou časťou
8. Technické podmienky vjazdu :
a) stavebník je povinný pravidelne zabezpečovať vyhovujúci stavebno-technický stav, riadnu údržbu
vjazdu a priľahlého cestného pozemku spolu s dotknutými odvodňovacími zariadeniami cesty na
vlastné náklady,
b) povrchová úprava vjazdu musí byť spevnená s ľahko čistiteľnou úpravou,
c) vjazd o dĺžke viac ako 6 m (v súbehu s cestou III. triedy) musí byť opatrený čistiacim otvorom
d) vjazd v napojení na cestu musí byť realizovaný oblúkovité
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povrchových vôd v cestnej priekope. Spádové pomery v cestnej priekope musia byť so spádom k
cestnému priepustu cesty III. triedy
f) cestná priekopa na vtokovej a výtokovej strane priepustu musí byť upravená - spevnená
min. v dĺžke l m napr. dlažbou
g) spádové pomery na zabezpečenie odvedenie povrchových vôd v cestnej priekope musia byť so
sklonom - spádom minimálne 1%
h) hranu vozovky cesty v mieste pripojenia vjazdu zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev,
i) vjazd musí byť plynulý a nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky cesty a musí zodpovedať
priečnemu a pozdĺžnemu sklonu, smerovému vedeniu cestného telesa,
j) vjazd v napojení na vozovku musí byť upravený tak, aby žiadna časť vjazdu nepresahovala
úroveň vozovky, obrubníky musia byť plynulo zapustené na niveletu vozovky cesty a v krajnici
cesty nesmú prevyšovať niveletu vozovky, aby netvorili prekážku pri údržbe cesty,
k) vjazd na cestu musí byť zriadený tak, aby nezabraňoval odtekaniu povrchových vôd z telesa cesty
a aby zamedzoval vytekaniu povrchových vôd na cestné teleso.
l) zariadenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ aby neobmedzovali
vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčastiach,
m) práce realizovať a zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu a poškodzovaniu
cesty, prípadné znečistenie vozovky musí žiadateľ ihneď očistiť,
n) vykopaná zemina ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku
cesty ani do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa...).
9. Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s
realizáciou stavby.
10. Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11
vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný
správny orgán - Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám.
A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš.
11. Práce na telese cesty sa môžu vykonával'v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod
ochranou určeného dočasného dopravného značenia a uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby
bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na
vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých
odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
v dotknutom úseku.
12. Na zrealizovanú stavebnú úpravu na telese cesty sa viaže záručná doba 60 mesiacov odo dňa
zápisničného prevzatia vykonaných prác.
13. Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác na
cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s.,.
14. Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s.,. V prípade,
ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje sa, že práce sú
neukončené.
15. 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 komunikácie.
16. BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu
vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný
záujem.
■ BBSK, odd. cestnej premávky, Banská Bystrica vyjadrenie zo dňa 06.08.2020 pod č.
07944/2020/ODDCS-4, 26533/2020:
- V celom rozsahu dodržať a rešpektovať požiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca cesty,
BBRSC a.s. v písomnom stanovisku k územnému a stavebnému konanie pod č.BBRSC/03426/2020,
BBRSC/04045/2020 zo dňa 27.7.2020.

-6- Podmienky a požiadavky, ktoré stanovil správca cesty vo vyššie cit.vyjadrení zapracovať do
rozhodnutia o umiestnení stavby.
■Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (ŠSOH) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP2020/005261-002 zo dňa 01.07.2020:
1) Podľa § 1 ods.2 písm.h) zákona o odpadoch sa zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a
iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál
použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Ak zemina a
kamenivo nebude využitá na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola
vykopaná, tak na tento odpad sa v plnej miere vzťahujú ustavenia zákona o odpadoch.
2) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
stavebných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona a plní povinnosti podľa § 14
zákona o odpadoch.
3) Ku kolaudačnému konaniu je potrebné podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch
požiadať tunajší úrad o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Spolu s projektovou
dokumentáciou, overenou v stavebnom konaní, predložiť aj doklady preukazujúce nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných prác: Evidenčné listy odpadu kat.č.17 01 01,
18 05 06 vypracovaný podľa prílohy č.1 vyhl.MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti, vážne lístky, faktúry, príjmové lístky preukazujúce, že odpad bol odovzdaný
oprávnenej osobe na zhodnotenie resp.zneškodnenie.
■Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (OPaK) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP2020/005263-002 zo dňa 29.06.2020:
- bez pripomienok
■ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP,(ŠVS) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP2020/005248-002 zo dňa 07.07.2020:
1. Navrhovaná stavba je v zmysle ustanovenia § 52 vodného zákona definovaná ako vodná stavba na
uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.
2. Projektovú dokumentáciu k uskutočneniu vodnej stavby je potrebné vypracovať odborne
spôsobilou osobou v zmysle zákona č.138/1992 Zb.o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch a v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
3. S ohľadom na blízkosť vodného toku a na hladinu podzemných vôd je potrebné posúdiť, či v
priebehu výstavby nebude potrebné pri zakladaní stavby čerpať a vypúšťať podzemné vody do
povrchových vôd blízkeho vodného toku. Ak áno, je tak možné len na základe predchádzajúceho
vodoprávneho povolenia v zmysle § 21 ods, 1 písm. g) vodného zákona.
4.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné odborne posúdiť, či existujúca čistiareň
odpadových vôd -ČOV v obci Opatovská Nová Ves, na ktorej sa budú čistiť odpadové vody z obce
Bátorová, bude kapacitne vyhovovať pre nové podmienky navrhovaného rozšírenia verejnej
kanalizácie.
Upozorňujeme, že napojenie obce Bátorová na kanalizačný zberač Opatovská Nová Ves - Bátorová Nenince a na ČOV je podmienené dobudovaním tretieho reaktora ČOV v obci Opatovská Nová Ves
(požiadavka je stanovená v podmienke č. 15 v časti A/ rozhodnutia Obvodného úradu životného
prostredia vo Veľkom Krtíši pod číslom spisu 2011/00607 zo dňa 15.06.2011, ktorým sa povoľuje
trvalé užívanie dokončenej časti súvisiacej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Opatovská Nová Ves
- Bátorová - Nenince“, a s tým spojené vypúšťanie odpadových vôd z ČOV).
■ StVPS, a.s., závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš vyjadrenie č. 72/2020 zo dňa 22.07.2020:
- Trasa splaškovej kanalizácie ide v zelenom páse/okrajom rigola/ v tesnom súbehu s našimi
vedeniami alebo križuje naše rozvodné potrubie HDPE DN 110 ako aj prípojky.
- Kanalizačné rúry žiadame osadiť pod úroveň vodovodu cca 20-25 cm.
- Pred zasypaním kanalizačnej prípojky ako aj pri skúškach vodotesnosti zavolať nášho pracovníka
na kontrolu (kont.t.č.0905 700 726 Mgr. Andráško Marian).
- Pred zasypaním kanalizačnej prípojky, kanal. zberača ktoré križuje vodovodnú prípojku žiadame
zavolať nášho pracovníka na prevzatiu prác kont.t.č.0905 700 726 Mgr. Andráško Marian.

-7- Žiadame Vás dodržať ochranné pásmo podľa STN 73 6005, min. 0,5m od osi potrubia na obidve
strany.
- Trasa vodovodu je zakreslená do predloženej situácie, polohové vytýčenie vykonáme na
objednávku investora stavby.
- Upozorňujeme zhotoviteľa stavby na dodržanie príslušných ustanovení zákona 442/2002 Z.z. §19 a
27 o ochrane verejných vodovodov a dodržanie STN 73 3050 -Zemné práce v blízkosti podzemných
vedení.
- Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.
■ SSD, a.s., Žilina vyjadrenie č. 4600059937 zo dňa 21.07.2020:
1. V predmetnej lokalite katastra Bátorová KN 142/3, 142/7, 559, 562/1, 562/2 v záujmovej oblasti,
podľa dodaného projektu v žiadosti o vyjadrenie sa nachádzajú nadzemné VN vzdušné vedenia a
podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine.
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačných výkresoch ako prílohu
tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou
čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou
plnou čiarou NN podzemné vedenia)
2. 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 22kV
od krajného vodiča na každú stranu lO.metrov, VN zemné káblové vedenie aNN zemné káblové
vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať
manipulačný, technický priestor l meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú
stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu
podperných bodov..
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť,
4. 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.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca
povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise
o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. l
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca
platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov,
súvisiacej legislatívy a pod.).
■ SPP - distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0299/2020 zo dňa 22.7.2020:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (ďalej „PZ“) na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s. Sekcia údržby, 825 11 Bratislava,
Mlynské Nivy 44/b, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete ,
SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100 m,

-8- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D ( (p.Ľubomír Slivka, email: lubomir.slivka@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 (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,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu
potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a
odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)PZ,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme PZ,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o
udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- 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@spp-distribucia.sk) 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,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
- stavebník nesmie 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 pokutu 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 realizácií 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 ich
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,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
■ RÚVZ Veľký Krtíš záväzné stanovisko zo dňa 14.07.2020 pod č. 9/2020/00277-002:
- Súhlasné stanovisko
- Súčasne žiadame príslušný stavebný úrad zaviazať stavebníka, Obec Bátorová, Obecný úrad č. 88, 991 26
Nenince, IČO 00649333, aby pred kolaudačným konaním požiadal, podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č.
355/2007 Z.z. orgán verejného zdravotníctva o posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na kolaudáciu
stavby.

-9■ Slovak Telekom , a.s. Bratislava vyjadrenie zo dňa 01.09.2020 pod č. 6612024416:
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom
a.s.a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslov
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 sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.
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 sa upozorňuje stavebník , že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011Z.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. Upozorňuje sa žiadateľ, 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 zariadení.
7. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA , s.r.o. na povrchu
terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto sa
upozorňuje žiadateľ 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. Na 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.Upozorňuje sa žiadateľ, 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.
Upozornenie: Od 1.1.2017 v § 67e, ods.1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
sa zavádza povinnosť aby všetky novopostavené budovy a budovy ktoré prechádzajú stavebnými

-10úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie bolo
vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
■ OR PZ, OPaDP, Okresný dopravný inšpektorát, Veľký Krtíš vyjadrenie č. ORPZ-VKOPDP6-41-059/2020 zo dňa 07.07.2020:
1.V prípade zásahu do vozovky cesty, miestnych a účelových komunikácií, ako aj do komunikácie
pre peších (chodník), resp. akéhokoľvek obmedzenia premávky (aj v prípade pohybu stavebných
mechanizmov, prekopávke, pretláčaní a pod.) resp. chodcov na záujmom dotknutých komunikácií
požadujeme predložiť k odsúhlaseniu projekt organizácie dopravy z dôvodu zmeny miestnej úpravy
v cestnej premávke, formou prenosného dopravného značenia, ktorý bude podkladom pre príslušný
cestný správny orgán k určeniu prenosného dopravného značenia v zmysle Cestného zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2.Pri stavebných prácach, ktoré budú vyžadovať obmedzenia na pozemných komunikáciách
požaduje sa zvoliť taký technologický postup pri realizácii prác, pri ktorom budú vytvorené
prekážky na pozemných komunikáciách len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú.
3. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany
chodcov voči prípadným pádom do otvorených výkopov.
4. Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov, ako aj cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
5. Okresný dopravný inšpektorát odboru poriadkovej a dopravnej polície OR PZ vo Veľkom Krtíši
si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo všeobecný záujem.
6.O každej zmene stavby, v súvislosti s cestnou premávkou informovať tunajší dopravný
inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.
■ Obec Opatovská Nová Ves stanovisko prevádzkovateľa kanalizačného zberača (NeninceOpatovská Nová Ves) zo dňa 06.08.2020 pod č.285/2020:
1. Požadujeme aby sa na hlavný kanalizačný zberač Nenince-Opatovská Nová Ves vybudovali
merné šachty na meranie množstva a zloženia splaškových vôd pritekajúcích z obce Bátorová.
2. Kapacita ČOV podľa rozhodnutia OÚ ŽP vo Veľkom Krtíši č. 2011/00607 zo dňa 15.06.2011 pri
prevádzke dvoch reaktorov a napojení splaškových odpadových vôd z obcí Opatovská Nová Ves a
Nenince (cca 1200 EO cca 90% obyvateľov) je Qd = 302,40 m3/deň, Qr = 110 378 m3/rok. Podľa
tohto rozhodnutia napojenie obce Bátorová je podmienené vybudovaním tretieho biologické stupňa
na ČOV Opatovská Nová Ves.
3. Skutočné množstvo vyčistených splaškových vôd na ČOV Opatovská Nová Ves za rok 2019 bolo
88.626 m3/rok čo je v súlade s rozhodnutím.
4. Množstvo splaškových vôd pritekajúcich z časti obce Bátorová 108 RD (380 obyvateľov),
„Bátorová-splašková kanalizácia-III etapa“: Qd = 57,00 m3/deň = 20.805 m3/rok
5. V prípade realizácie projektu „Bátorová-splašková kanalizácia-III etapa“ je potrebné pred jeho
uvedením do prevádzky rozšíriť ČOV Opatovská Nová Ves na potrebnú kapacitu, nakoľko
momentálne na vyčistenie požadovaného množstva odpadových vôd nemá kapacitu.
■ SVP, š.p., OZ Banská Bystrica vyjadrenie zo dňa 11.08.2020 pod č. CS SVP OZ BB
284/2020/69-39230, 332010:
- mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú ťažobné práce realizovať musia byť v bezchybnom stave,
aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných
právnych predpisov,
- v zmysle §49 ods.2 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sú
pozemky pri vodohospodársky významnom vodnom toku do 10,0 m od brehovej čiary pobrežnými
pozemkami,
- správca toku nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť počas
vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti,
- zahájenie a ukončenie stavby požadujeme oznámiť na náš SVP š.p. OZ BB, OZ Banská Bystrica Správu povodia horného Ipľa Lučenec (p. Híves 0910 890 666, resp. Ing. Hronec 0910 890 660),
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priame kontinuálne meranie skutočného množstva odpadových vôd odvádzaných z obce Bátorová
určeným meradlom a ku kolaudácii dokladovať jeho platné overenie v zmysle metrologických
predpisov. Typ určeného meradla, miesto osadenia a merný rozsah navrhnúť tak, aby vyhovovalo
požiadavkám metrologických predpisov,
- v prípade, že by pri realizácii výkopových prác bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody,
je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21
ods. 1 písm. g) vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov spolu so stanoviskom
správcu povodia (SVP, š.p., OZ Banská Bystrica) v prípade ich vypúšťania do podzemných či
povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s konkrétnym
popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania,
opatrenia na zachytávanie znečisťujúcich látok, atď.),
- stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi,
- užívanie stavby podmieňuje dostatočná kapacita súvisiacej existujúcej COV Opatovská Nová Ves
(pri prevádzke dvoch biologických reaktorov) a dodržiavanie podmienok platného povolenia na
vypúšťanie odpadových vôd zČOV Opatovská Nová Ves do povrchových vôd Čebovského potoka.
Písomné posúdenie uvedeného na v danom čase aktuálne skutočnosti je potrebné predložiť ku
kolaudácii stavby. V opačnom prípade užívanie III. etapy verejnej kanalizácie v obci Bátorová
podmieňuje predchádzajúce dobudovanie tretieho biologického reaktora ČOV,
- po kolaudácii stavby je potrebné jestvujúce žumpy a septiky v jej spádovej lokalite vyradiť z
činnosti spôsobom rešpektujúcim ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle platných
predpisov,
- ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie v obci
Bátorová, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, obsahujúci všetky potrebné náležitosti v zmysle
platných predpisov (v súčasnosti zákon č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacie
vyhlášky č. 55/2004 Z.z. a č. 315/2004 Z.z.), schválený vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej
kanalizácie. Súčasne je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie tejto
verejnej kanalizácie.
■ Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica stanovisko zo dňa
14.07.2020 pod č. ASMdpS-1-888/2020:
- súhlasí bez pripomienok
■ Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor stanovisko č. OU-VK-PLO12020/006822-002 zo dňa 16.09.2020:
- Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok,
vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v katastrálnom území Bátorová, je
stavebník povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej
pôde, vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona.
E. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu:
1)Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo všeobecných
technických požiadaviek na navrhovanie stavieb uvedených v § 47 stavebného zákona a v súlade s
ustanoveniami vyhl.č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vrátane štvrtej časti vyhlášky) a podľa platných
predpisov a technických noriem.
F.Vecná a časová koordinácia stavby:
Predpokladaný termín začatia stavby: 03/ 2021
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2023
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov územného konania neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich
rozhodovať.
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nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
V zmysle § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia .
Navrhovaná stavba „Bátorová - splašková kanalizácia, III.etapa“ je v zmysle ustanovenia § 52
vodného zákona definovaná ako vodná stavba na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu
štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona (príslušný je Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor
starostlivosti o ŽP (ŠVS), Nám. A.H.Škultétyho 11).

O d ô v o d n e n i e:
Navrhovateľ: Obec Bátorová , 991 26 Bátorová 88, IČO: 00 649 333 v zastúpení starostom
obce Jánom Máthom podal dňa 03.09.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Bátorová - splašková kanalizácia, III.etapa“, ktorá má
byť umiestnená na pozemkoch C-KN parc.č. 142/3 (druh pozemku orná pôda), 142/7 (druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie), 559 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/1 (druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie), 562/2 (E-KN 423/4)-(druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie), 141/5 (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Bátorová.
Na základe žiadosti Obce Bátorová určil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a
bytovej politiky, Banská Bystrica pod č.OU-BB-OVBP2-2016/013559-002-MX zo dňa 06.04.2016
v zmysle § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, príslušný stavebný úrad Obec Čebovce, v zastúpení starostom obce.
Stavebný úrad vzhľadom na to, že sa jedná o umiestnenie líniovej vodnej stavby s veľkým
počtom účastníkov územného konania oznámil dňa 10.09.2020 podľa § 36 ods.4 stavebného zákona
začatie územného konania verejnou vyhláškou.
Dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania bolo začatie územného konania
oznámené listom zo dňa 10.09.2020. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa
uskutočnilo dňa 09.10.2020 o výsledkoch ktorého bola spísaná zápisnica. Účastníci konania mohli
svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim
nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej
správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámil v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k umiestneniu navrhovanej stavby má
sa za to, že s umiestnením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad v
oznámení o začatí územného konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu
svoje námietky a pripomienky k návrhu vzniesť najneskôr na ústnom pojednávaní inak, že sa na ne
neprihliadne.
V rámci územného konania neboli účastníkmi konania vznesené námietky, ktoré by bránili
vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.
Pre územie,v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, nie je
spracovaný a schválený územný plán obce a preto podkladom pre vydanie rozhodnutia sú
skutočnosti zistené vlastným prieskumom a pri miestnom zisťovaní. Umiestnenie stavby vychádza z
potreby riešiť odvádzanie splaškových vôd z rodinných domov v časti obce Bátorová do
existujúceho kanalizačného zberača, ktorý prechádza katastrom obce Bátorová na ČOV Opatovská
Nová Ves.
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby podľa § 37, § 39 a
39a stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, organizáciami a
posúdil vyjadrenia účastníkov konania a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
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neohrozuje.
Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených
stavebným zákonom, ako aj vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušným platným
normám.
K umiestneniu stavby sa vyjadrili: Obec Opatovská Nová Ves, BBRCS, a.s., Banská Bystrica,
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor SOŽP (ŠVS, OPaK, ŠSOH), Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor
CDaPK, Okresné riaditeľstvo PZ, OPaDP, ODI Veľký Krtíš, RÚVZ Veľký Krtíš, SSD, a.s. Žilina,
SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, StVPS, a.s., Závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš, Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava, BBSK, odd.správy majetku a cestnej infraštruktúry, Banská Bystrica, SVP, š.p.,OZ ,
Banská Bystrica, Ministerstvo obrany SR Banská Bystrica, Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový
a lesný odbor.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov, organizácií a obce boli skoordinované a
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného
rozhodnutia.
V prípade potreby si nechá navrhovateľ overiť právoplatnosť rozhodnutia na stavebnom úrade v
obci Čebovce.
Navrhovateľ je v zmysle § 4 zákona č.439/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, oslobodený od správnych poplatkov.
Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania
podať odvolanie písomným podaním na Obec Čebovce, 991 25 Čebovce, Szedera Fabiana 320/162.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom len po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Henrik Tóth
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
-situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy
vypracované podľa § 3 ods.3, písm. a) vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

-14Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona, preto
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bátorová (rozhodnutie zverejniť aj
iným v mieste obvyklým spôsobom, najmä obecným rozhlasom, v miestnej tlači alebo na
dočasnej úradnej tabuli obce). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené: 15.10.2020

Zvesené: ….............................
........................................
otlačok pečiatky, podpis
oprávnenej osoby

