
Mesto Bojnice 
Podacie číslo mesta: SP/776/2022                                            V Bojniciach dňa  11. 11. 2022  

Vybavuje: Ing. Hurtová 

 

 

 

Verejná vyhláška   

 

Zverejnená dňa: 

Zvesená dňa: 

 

 

                                                                                                Meno, podpis, pečiatka 

      

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

     Navrhovateľ                  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

     so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 

  (ďalej len navrhovateľ). 
 

Ostatní účastníci konania: 

1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo 

dotknuté  

 

Navrhovateľ podal dňa 26. 08. 2022 na stavebnom úrade meste Bojnice, určenom Okresným 

úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky oznámením číslo OU-TN-OVBP2-

2021/029582-002 zo dňa 05. 10. 2021, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

v dokumentácii  pre územné rozhodnutie označenú pod názvom Kanianka – zásobovanie 

vodou v katastrálnom území Bojnice, v katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území 

Kanianka. 

Mesto Bojnice ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 1 v spojení s § 117 

ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. 

a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 

posúdilo predložený návrh  podľa  § 35  a  ďalších  stavebného zákona  a  vyhlášky  č.  

453/2000 Z. z., ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   a na 

základe tohto posúdenia podľa § 39  a § 39a stavebného zákona a v súlade s § 4 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, vydáva 
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rozhodnutie o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod 

názvom   

„Kanianka – zásobovanie vodou“,  
(ďalej len „stavba“) 

 

na pozemkoch  (podľa katastra nehnuteľností registra „C“) podľa výkresu č. B.2.1 

„SITUÁCIA č. 1“  a výkresu č. B.2.2 „SITUÁCIA č. 2“ v katastrálnom území Bojnice, v 

katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území Kanianka s nasledovným stručným 

opisom územia: 

 

- trasa prívodného potrubia (SO-01) začína pripojením na jestvujúci diaľkový vodovod 

Turček-Handlová-Prievidza na pravej strane cesty III/1775 v smere do Kanianky (oproti 

križovatke s  Moyzesovou ulicou, začiatok úseku ZÚ = 0,000 00) a v intraviláne mesta 

Bojnice je navrhovaná od miesta napojenia v chodníku vedľa cesty III/1775 pokiaľ to 

umožňujú polohy existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí; kde to nie 

je možné je trasa navrhovaná v ceste  III/1775 až po koniec mesta Bojnice časť Dubnica, 

mimo intravilánu mesta Bojnice je trasa prívodného potrubia navrhnutá mimo cestu 

III/1775; za mestom Bojnice (v mieste pozemku podľa KNC p. č. 953 – podľa KNE p. č. 

318) trasa prívodného potrubia kolmo križuje cestu III/1775 a riedkym porastom 

prechádza na lúku  vedľa cesty III/1775, kde ďalej pokračuje až po lesný porast 

s vyžívaním lesných ciest, cyklotrás  a miest s riedkym porastom, po prekonaní trasy  

lesom je prívodné potrubie vedené zelenou plochou medzi lesom a obslužnou 

komunikáciou pre bytové domy, ktorú križuje a následne  prechádza voľným terénom 

medzi bytovkami až po kotolňu, kde sa trasa lomí a pokračuje terénom smerom ku 

prístupovej ceste k vodojemu Kanianka; trasa pri vodojeme Kanianka (dolné tlakové 

pásmo) odbočí smerom k existujúcemu prívodnému vodovodnému potrubiu z Tužiny do 

vodojemu Kanianka (koniec úseku KÚ = 2,935 00), 

- trasa rekonštruovaného vodovodného potrubia (SO-02) začína na existujúcom rozvode 

vody z LTH DN 200 mm za križovatkou Školskej ulice a Komenského ulice (začiatok 

úseku ZÚ = 0,000 00, vedľa nehnuteľnosti p. č. 829/1); od tohoto miesta je trasa 

navrhovaná po ľavej strane v smere do Kanianky v ceste III/1775 až po Ulicu 1. mája; 

vedľa pozemku podľa KNC p. č. 553 rozvod križuje Ulicu 1. mája a  vodný tok – 

Dubnický potok; v úseku od napojenia po staničenie v km 0,150  je trasa  existujúceho 

vodovodného potrubia vedená súkromnými pozemkami a po prekonaní vodného toku je 

navrhnutá na pozemku podľa KNC p. č. 448/1 (podľa KNE p. č. 1584) vodomerná 

šachta; za ňou sa navrhuje výmena  starého potrubia za nové v tej istej trase v ceste 

III/1775 až po križovatku Dubnickej ulice a Velvárskej ulice. 

 

Umiestnenie  stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje spracovala oprávnená osoba: 

AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce; zodpovedný projektant  Ing. Tomáš 

Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, osv. č. 6475*A2, komplexné architektonické 

a inžinierske služby. 

 

Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre 

navrhovateľa a stavebný úrad.  
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Pre umiestnenie a projektovú prípravu  stavby  sa určujú tieto podmienky: 

 
 

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým                                         

životným prostredím: 

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia rieši vybudovanie nového  prívodu vody 

z DV THP do vodojemu VDJ HTP Kanianka z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva 

pitnej vody pre obec  Kanianka a Poruba a zo zvýšenia profilu potrubia v časti Bojníc a zo 

zabezpečenia dostatočného množstva vody pre okrajovú časť mesta Bojnice Dubnicu. Ide 

o líniovú stavbu, pri ktorej budú na povrchu viditeľné len poklopy podzemných 

zasúvadlových uzáver, poklopy podzemnej vodomernej šachty a automatickej tlakovej 

stanice (ATS). 

Stavba je rozdelená na  objekt označený ako SO-01 Prívodné potrubie, ktoré prechádza 

katastrálnymi územiami Dubnica a Kanianka a SO-02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia 

v Bojniciach, ktoré prechádza katastrálnymi územiami  Bojnice a Dubnica.  

SO – 01 Prívodné potrubie: Prívodné potrubie do VDJ http Kanianka sa napojí na existujúce 

oceľové vodovodné potrubie DN 400 mm navŕtavacím pásom. Za napojením je navrhnutý 

zasúvadlový mäkko tesniaci uzáver PN 16 DN 150. prívodné potrubie sa navrhuje z HDPE 

rúr PE 100 PN 16dxt 160x14,5 mm celkovej dĺžky cca  2 935,00 m. Miesto napojenia na 

existujúce oceľové potrubie je na kruhovej križovatke Velvárskej ulice a Dubnickej ulice. 

Na prívodnom potrubí  z DV THP (tlak je 1,0 MPa) je navrhnutá čerpacia stanica (ATS) pre 

zásobovanie pitnou vodou obcí Kanianka a Poruba nakoľko max. hladina VDJ HTP 

Kanianka je na kóte 430,00 m  n.m. Od miesta napojenia na existujúce oceľové potrubie DN 

400 mm je obojstranná zástavba rodinných domov a čerpaciu stanicu je možné navrhnúť až 

za zástavbou. Čerpacia stanica je navrhnutá  na pozemku podľa KNC  p. č. 979/1 (podľa LV 

č. 574 je pozemok vedený ako zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Lesy SR, š. p., 

Banská Bystrica. Čerpacia stanica je navrhnutá ako betónový podzemný objekt. Trasa 

prívodného potrubia v intraviláne  mesta Bojnice je navrhovaná od miesta napojenia 

v chodníku vedľa cesty III/1775 pokiaľ to umožňujú polohy existujúcich podzemných 

a nadzemných inžinierskych sietí. Kde to nie je možné je trasa navrhovaná v ceste  III/1775 

až po koniec mesta Bojnice časť Dubnica. Mimo intravilánu mesta Bojnice je trasa 

prívodného potrubia navrhnutá mimo cestu III/1775. Úsek trasy prívodného potrubia mimo 

intravilán mesta Bojnice až po obec Kanianka je navrhnutý po konzultácii  so správcom 

cesty III/1775 a cestným správnym orgánom mimo telesa cesty. 

Za mestom Bojnice trasa prívodného potrubia kolmo križuje cestu III/1775v oceľovej 

chráničke a riedkym porastom prechádza na lúku  vedľa cesty III/1775, kde ďalej pokračuje 

až po lesný porast s vyžívaním lesných ciest, cyklotrás  a miest s riedkym porastom. Po tom 

ako trasa prívodného potrubia prekoná les je vedená zelenou plochou medzi lesom 

a obslužnou komunikáciou pre bytové domy, ktorú križuje  pretlakom v oceľovej chráničke. 

Následne pokračuje terénom smerom k prístupovej komunikácii k vodojemu Kanianka. 

Trasa pri vodojeme dolné tlakové pásmo Kanianka (VDJ DTP) odbočí smerom 

k existujúcemu prívodnému potrubiu z Tužiny  do VDJ HTP Kanianka.  Vedľa existujúceho 

prívodného potrubia z Tužiny do  VDJ HTP Kanianka sa navrhuje nová armatúrna šachta so 

servouzávermi, ktorými sa bude regulovať prítok vody z Tužiny alebo z Turčeka do VDJ 

HTP Kanianka. Elektrická energia pre servouzávery sa bude odoberať z existujúceho VDJ 

DTP Kanianka. Armatúrna šachta je podzemný železobetónový objekt. 
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SO – 02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach: Rekonštrukcia vodovodného 

potrubia v Bojniciach sa napojí na existujúci rozvod vody z LTH DN 200 mm za 

križovatkou Školskej ulice a Komenského ulice. Od tohoto miesta je trasa navrhovaná po 

ľavej strane v smere do Kanianky v ceste III/1775 až po Ulicu 1. mája kde križuje  miestnu 

cestu a vodný tok Dubnický potok. V úseku od napojenia po staničenie v km 0,150  je trasa  

existujúceho vodovodného potrubia vedená súkromnými pozemkami. V Ulici 1. mája sa 

nachádzajú dve odľahčovacie komory s výustnými potrubiami do vodného toku Dubnický 

potok.  V úseku rekonštrukcie vodovodu v Ulici 1. mája je trasovanie riešené  v existujúcej 

trase vodovodu výmenou za existujúce potrubie. V tomto úseku sa musí  počas realizácie 

zabezpečiť dočasný obtok riešeného úseku rekonštrukcie vodovodu, prípadne dodávku 

pitnej vody inou formou, napr. cisternou. Križovanie  s vodným tokom  bude riadeným 

mikrotunelovaním so zriadením štartovacej jamy pri existujúcej armatúrnej šachte. Po jeho 

prekonaní je v zelenom páse navrhnutá vodomerná šachta pre potrebu zistenia únikov vody 

vo vodovodnej sieti. Vodomerná šachta je podzemný objekt. Za ňou  sa navrhuje z dôvodu 

polohy existujúcich podzemných inžinierskych sietí trasu rekonštruovaného vodovodu 

v existujúcej trase vodovodu výmenou za existujúce potrubie v ceste III/1775 až po 

križovatku Dubnickej ulice a Velvárskej ulice. 

Od križovatky Velvárskej ulice s Dubnickou ulicou  sa potrubia navrhujú v súbehu  t. zn. 

potrubia SO-01 a SO-02 v ceste III/1775 (po pravej strane cesty III/1775 v smere do 

Kanianky) až po koniec rekonštruovaného  vodovodného potrubia t. zn. po koniec SO-02 

označeného ako KÚ = 1,400 00. Rekonštrukcia vodovodného potrubia sa navrhuje z HDPE 

PE 100 PN 10 potrubia dxt 225x13,4 mm celkovej dĺžky cca 1 400,00 m. 

SO -01 a SO – 02 sú navrhované vrátane osadenia podzemných hydrantov, kalníkov, 

vzdušníkov a sekčných uzáverov. Hydranty sú navrhnuté podzemné DN 80 mm 

s hydrantovým poklopom. Potrubie bude uložené v ryhe s kolmými paženými stenami na 

pieskové lôžku hr. 100 mm, obsyp potrubia sa vykoná 300 mm nad strop potrubia.  Priamo 

na potrubia sa uchytí vyhľadávací vodič CYKY 6 mm2, ktorý sa vyvedie  na poklopy 

hydrantov. Nad obsyp potrubia sa umiestni výstražná fólia. 

Uzávery na trase  vodovodu sú navrhnuté mäkko tesniace klinové posúvače prírubové PN 16 

ovládané teleskopickými zemnými súpravami ukončené liatinovými poklopmi.  

 

2. Polohové a výškové umiestnenie: 

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Bojnice, v katastrálnom území Dubnica a 

v katastrálnom území Kanianka podľa popisu uvedeného v bode č. 1  tohto rozhodnutia. 

Polohové umiestnenie stavby: 

- Podľa popisu v bode č. 1 tohto rozhodnutia a podľa výkresu č. B.1 „PREHĽADNÁ 

SITUÁCIA“, ktorý je súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie a súčasťou tohto 

rozhodnutia o umiestnení stavby (pre zverejnenie je výkres č. B.1 rozdelený na  časť - 1 

a časť – 2). 

Výškové umiestnenie  stavby: 

- Ide o podzemnú stavbu, ktorá bude uložená podľa  výkresu č. B.3 „ULOŽENIE 

POTRUBIA“.  

 

3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie: 

Stavba „Kanianka – zásobovanie vodou“ využíva existujúcu dopravnú sieť predmetnej 

lokality katastrálneho územia  Bojnice, katastrálneho územia  Dubnica a katastrálneho 
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územia Kanianka t. zn. existujúcu pozemnú komunikáciu III. triedy a existujúce miestne 

cesty.  

 

4. Napojenie stavby na  siete technického vybavenia územia: 

Stavba si vyžaduje napojenie na existujúci verejný vodovod v území podľa  popisu 

uvedeného v bode č. 1 tohto rozhodnutia a podľa podmienok StVS, a.s., Banská Bystrica 

a StVPS, a.s., Banská Bystrica a napojenie na el. energiu podľa  popisu uvedeného v bode č. 

1 tohto rozhodnutia a podľa podmienok SSD, a.s., Žilina. 

 

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a súhlasov dotknutých orgánov, 

vlastníkov resp. správcov  sietí technického vybavenia územia: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, č.j. ORHZ-PD-

2022/000291,  zo dňa  11.05.2022: 

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

- Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2020/024935-002,  zo dňa 28.09.2020: 

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie 

stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), prostredníctvom 

osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 99 

ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2022/019220-002,  zo dňa 10.05.2022: 

- Stavba je umiestnená v okrese Prievidza, v katastrálnom území Bojnice, v intraviláne 

a extraviláne mesta Bojnice a v katastrálnom území Kanianka v extraviláne a intraviláne 

obce Kanianka; jedná sa o líniovú stavbu -  mimo európskej sústavy  chránených území  

Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného 

významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) tu platí prvý stupeň ochrany. 

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu 

a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 

a ods. 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 

170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrany 

prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. 

Súhlas na výrub drevín v extraviláne vydáva Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

- Dodržať povinnosť ustanovenú v  § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri 

vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.  
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Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. 

OU-PD-OSZP-2022/025496-002,  zo dňa 09.10.2020: 

- Počas realizácie stavby urobiť opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných   

vôd v zmysle ustanovení vodného zákona. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, 

ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, dodržať ustanovenia § 39 

vodného zákona. 

- Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť  odtokové pomery lokality. 

- Požiadať štátnu vodnú správu o povolenie na osobitné užívanie vôd a na vodnú stavbu 

podľa § 21 a § 26 vodného zákona. Žiadosť musí obsahovať náležitosti v zmysle § 8 a § 

9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona (právoplatné územné rozhodnutie; súhlas stavebného úradu v zmysle 

§ 120 stavebného zákona; čísla listov vlastníctva, ak nie ste vlastníkom pozemkov, na 

ktorých sa majú stavby zriadiť, je potrebné preukázať iné právo podľa § 139  stavebného 

zákona, ktoré Vás oprávňuje na ňom zriadiť stavbu; snímku z kat. mapy; záväzné 

stanovisko obce; súhlas správcu vodného toku; zoznam parciel, ktorých sa vodná stavba 

týka; zoznam účastníkov konania; 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne 

spôsobilou osobou; vyjadrenia správcov  inžinierskych sietí; ostatné doklady, ktoré 

vyplynú z požiadaviek uplatnených v konaní). 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č.j. OU-PD-

PLO1-2021/023888-006,  zo dňa  15.12.2021: 

- Budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona č. 

220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“). 

- Navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Kanianka 

a mesta Bojnice. 

- V prípade, že navrhovaný zámer nie je v súlade s územným plánom obce resp. obec 

nemá vypracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu a záber 

poľnohospodárskej pôdy presiahne celkovú a konečnú výmeru do 1 000 m2 je potrebné 

požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov o udelenie súhlasu  podľa  

§§ 13 – 15 zákona. 

- Nakoľko plánovanou výstavbou dôjde aj k záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné 

aby investor pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na 

poľnohospodárskej pôde požiadal tunajší úrad o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 

v zmysle § 17 a pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na 

poľnohospodárskej pôde požiadať o vydanie stanoviska v zmysle § 18 zákona. 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva č.j. OU-

PD-PLO2-2021/026573-002,  zo dňa  03.11.2021 a č.j. OU-PD-PLO2-2022/032483-002 zo 

dňa 26.10.2022: 

- Realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na 

lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka susedného lesného pozemku pri jeho 

obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarovať v súlade s 

platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa 

príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva. 

- Nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch. 

- Na lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 

zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka dotknutých lesných pozemkov a 
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povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, lesné pozemky sa nesmú 

využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia príslušného orgánu 

štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch. 

- Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými 

zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie 

kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích 

opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode 

s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. 

- Podmienkou vydania stavebného povolenia pri umiestnení stavby na lesných pozemkoch 

je právoplatné  rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí lesných 

pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín,  číslo: KPUTN-2022/9625-3/43320/Osw, zo dňa 

24.05.2022 – rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu: 

Podmienky vykonávania výskumu: 

- Druh výskumu: archeologický výskum. 

- Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na ploche líniovej stavby „Kanianka, 

zásobovanie vodou“ v k. ú. Kanianka, Bojnice. 

Spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný formou: 

- Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania 

odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu 

archeologických nálezov, následne sondážou na mieste nálezov a odborným 

zdokumentovaním ich  nálezovej situácie. 

- Pred začiatkom  archeologického výskumu bude potrebné zvolať vstupnú komisiu za 

účasti pracovníka KPÚ Trenčín. 

- V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 

výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonávanie archeologického 

výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba) pričom 

zemina vykopaná z miesta nálezu, nude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná 

detektorom kovov. 

- Archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované 

metódami archeologického výskumu. 

- Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná 

držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do 

prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. 

Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 

ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

- V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu 

musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. 

Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127  zákona   č.  50/1976 Zb. o  

územnom plánovaní  a  stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

„stavebný zákon“). Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 

tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým 

úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 
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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 podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. 

Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná 

krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia 

nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom 

náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní 

a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

      Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

- Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum 

- Podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 

výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, 

s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 

ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom 

písomne upovedomí KPÚ. 

- Vyčleniť v harmonograme stavby dostatočný časový priestor pre realizáciu 

archeologického výskumu. 

- Realizátorovi výskumu doručiť kópiu rozhodnutia o vykonaní archeologického 

výskumu, poskytnúť celkovú situáciu stavby. 

- V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr 

v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému 

pamiatkovému úradu a každý  ďalší postup stavebníka a oprávnenej  osoby 

vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín. 

- Podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 

výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej 

oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 

vyhlášky  Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa  mení vyhláška 

Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon 

správnemu orgánu a archeologickému ústavu. 

- Lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového 

zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, 

v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie 

výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín  zmenu lehoty  odovzdania výskumnej 

dokumentácie. 

- Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 

archeologického výskumu je k dispozícií na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, 

Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, 

www.culture.gov.sk. 

- Štátny  pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín. 

- Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym 

orgánom. 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, č.j. S21327-2022-

IKŽ-4,  zo dňa 27. 09. 2022 a č.j. S21327-2022-IKŽ-2, Z059702-2022 zo dňa 15.08.2022: 

- Umiestnenie nového prívodného potrubia do VDJ http Kanianka a rekonštrukcia 

vodovodného potrubia v Bojniciach sa navrhuje na území ochranného pásma II. stupňa 

prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z. v znení 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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neskorších predpisov), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia § 28 ods. 3 a § 40 ods. 2 písm. 

e) zákona č. 538/2005 Z. z.  o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných 

kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) 

a zakázané činnosti podľa prílohy č. 5 citovanej vyhlášky. V zmysle tejto vyhlášky sú v  

ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach zakázané 

nasledovné činnosti: 

 vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické 

práce od úrovne hornín  začlenených do zubereckého súvrstvia, 

 vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom, 

 zriaďovať skládky odpadov, 

 odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín 

križňanského a chočského príkrovu, 

 sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.  

- Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. je Ministerstvo 

zdravotníctva SR dotknutým orgánom vo veciach údržby stavieb a ich odstraňovania, 

povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, stavebných, kolaudačných 

a ďalších konaní uskutočňovaných podľa osobitného predpisu na kúpeľnom území 

a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného minerálneho zdroja. 

- Do pozornosti dávame oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 538/2005 

Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie zemných prác 

povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, 

mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva 

SR. 

- V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie niektorej z činností 

podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, 

realizácia studne), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, 

s priložením príslušnej projektovej dokumentácie. 

- V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov, je podľa ustanovení § 28 

ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli 

negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti 

prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo 

výdatnosť prírodných liečivých zdrojov z toho dôvodu požadujeme navrhovať také 

technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného 

prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, vrátane prijatia opatrení na zamedzenie 

možného úniku ropných látok do podložia. 

Ministerstvo obrany SR, Bratislava, sekcia majetku a infraštruktúry, č.j. SEMai-EL13/2-3-

926/2022,  zo dňa 25. 05. 2022: 

- Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. 

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-PD-

OCDPK-2022/027529-002,  zo dňa 09.09.2022: 

- Stavebník požiada včas pred realizáciou stavby o vydanie  rozhodnutia na zvláštne 

užívanie cesty III/1775, o určenie použitia prenosných dopravných značiek na ceste 

III/1775 a čiastočnú uzávierku cesty III/1775 v zmysle žiadosti a príloh uvedenej na 

adrese http://www.minv.sk/?tlaciva_OCDPK_PD, kde budú stanovené bližšie 

podmienky. 

http://www.minv.sk/?tlaciva_OCDPK_PD
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- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty III/1775 

nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia. 

- Stavebník zabezpečí, že počas výstavby na cestnom pozemku cesty III/1775 nebude 

ukladaný žiadne materiál a predmety. 

- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 

Zb. nebude cesta III/1775 poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

Obec Kanianka  ako príslušný cestný správny orgán, č. 644/2022/3969,  zo dňa 18.7.2022: 

- V prípade záberu verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie v dostatočnom 

predstihu požiadať príslušný správny orgán, ktorým je obec Kanianka, o povolenie na 

zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

- Po ukončení stavebných prác uviesť teleso komunikácie (prípadne chodníka alebo 

trávnatej plochy) do pôvodného stavu. 

Mesto Bojnice  ako príslušný cestný správny orgán, č. ORRaŽP/78/2022,  zo dňa 19.7.2022: 

- Vodovodné potrubie ukladať v maximálnej možnej miere (ak to existencia ostatných 

sietí umožňuje)  do chodníkov pre peších, ktoré sú realizované zámkovou dlažbou. 

- V prípade križovania miestnych komunikácií požadujeme vykonávať ukladanie potrubia 

pod komunikáciou pretlačením s minimalizovaním zásahov do celistvých povrchov. 

- Pred realizáciou diela je potrebné požiadať  mesto Bojnice ako  cestný správny orgán 

o všetky potrebné povolenia spojené so zvláštnym užívaním miestnych komunikácií. Vo 

vydaných povoleniach budú určené podmienky rozkopávok. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.j. CS SVP OZ PN 

7251/2020/02, CZ 30266/210/2020 zo dňa 01.10.2020: 

- Navrhovaná trasa vodovodu bude križovať vodné toky v správe našej organizácie. 

V predloženej PD sa neuvádza žiadne križovanie vodných tokov. 

- Jedná sa o križovanie 3 x vodného toku Dubnička, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, 

číslo v správcovstve: 583, BP Kaniansky (Ploský), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, 

číslo v správcovstve: 585 a bezmenného prítoku, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, 

bez čísla v správcovstve. 

- Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 

min. 4,0 m od reálnych brehových čiar. 

- V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu 

ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných 

inžinierskych sietí. 

- Pri križovaní vodných tokov požadujeme potrubie umiestniť kolmo na os toku a v celej 

šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma uložiť do chráničky. 

- V prípade križovania realizovaného riadeným pretláčaním žiadame štartovaciu a cieľovú 

jamu umiestniť mimo ochranné pásmo tokov. 

- V prípade rozkopávky koryta vodných tokov ju bude možné realizovať len za 

predpokladu bezpečného prevedenia prietoku. 

- Na realizáciu prác v koryte tokov pri rozkopaní koryta bude potrebné vypracovať 

povodňový plán  zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku. 

- V prípade využitia pozemkov v správe našej organizácie bude potrebné majetkoprávne 

vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany. 

- Žiadame do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dopracovať akým 

spôsobom budú križovania realizované aj s detailným riešením uloženia potrubia 

v zmysle  vyššie uvedených podmienok. 
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- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia hornej Nitry 

v Topoľčanoch. 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č.j. 

SC/2020/1517-2, zo dňa 23.10.2020: 

- Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 Zb. v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. 

v platnom znení) a platné STN. 

- Líniová stavba bude vedená pozdĺž cesty III/1775, pokiaľ je to možné, čo najviac 

v zelenom páse bez zásahu do telesa cestnej komunikácie III. triedy. 

- Líniovú stavbu mimo zastavaného  územia žiadame umiestniť  vo vzdialenosti min. 1,0 

m od telesa cestnej komunikácie III. triedy. 

- Žiadame  predložiť na odsúhlasenie ďalšie stupne  projektovej dokumentácie na základe 

ktorej budú stanovené o. i. aj podmienky zrealizovania spätnej povrchovej úpravy 

v prípade zásahu do asfaltového krytu vozovky cesty III. triedy, pričom obnovu obrusnej 

vrstvy pri konečnej spätnej úprave budeme žiadať zrealizovať na celú šírku dotknutej 

komunikácie. 

- Nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt prípadne na objekt priepustu na 

ceste III. triedy. 

- Upozorňujeme, že v telese cestnej komunikácie III/1775 sa nachádza v km 1,267 mostný 

objekt M6811, v km 1,891 sa nachádza MO M3436, v km 2,337 sa nachádza MO 

M2616, v km 2,913 sa nachádza MO M364, v km 3,900 sa nachádza MO M2261, v km 

1,658, v km 2,850, v km 3,130 a v km 3,351 sa nachádzajú cestné priepusty. Trasu 

vodovodu žiadame navrhnúť mimo mostné objekty v telese cestnej komunikácie III. 

triedy. 

- Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej  údržby ciest. 

- Križovanie s komunikáciou III/1775 vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod 

úrovňou nivelety vozovky  a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť 

mimo cestné teleso cesty min. 1,0 m od cestného telesa. 

- Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cestného 

telesa cesty III. triedy. 

- Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti 

odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty, .../. 

- Žiadame doplniť o stanovisko TSK, odbor dopravy. 

- Uvedené podmienky žiadame zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, 

ktorú požadujeme predložiť na odsúhlasenie. 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.j. 

TSK/2021/04748-2, zo dňa 08.04.2021: 

- Vodovodné potrubie mimo zastavaného územia žiadame uložiť mimo cestné teleso cesty 

III. triedy (bez zásahu do odvodňovacieho zariadenia – za hranu priekopy, za hranu päty 

násypu, svahu, ...). 

- Pri umiestnení trasy vodovodného potrubia v cestnej komunikácii III. triedy vhodným 

spôsobom preukázať stiesnené pomery. 

- Vedenie trasy vodovodného potrubia  vo vozovke cestnej komunikácie III. triedy 

umiestniť v strede jazdného pruhu t. j. mimo prirodzenú jazdnú stopu vozidiel. 

- Križovanie cestnej komunikácie III. triedy realizovať pretláčaním kolmo  popod cestnú 

komunikáciu, vrátane budúcich vodovodných prípojok. 

- Trasu vodovodného potrubia v rámci stavby žiadame umiestniť mimo mostné objekty, 

cestné priepusty  ciest III. triedy. 
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- Pri pozdĺžnych rozkopávkach pre uloženie vodovodného potrubia v telese cesty III. 

triedy, obrusnú vrstvu krytu vozovky pri konečnej úprave žiadame zrealizovať na celú 

šírku dotknutej komunikácie (v zastavanom území po hranu obrubníka chodníka, ...). 

- Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej  údržby ciest. Zimnú údržbu 

dotknutých úsekov cesty III. triedy do odovzdania zrealizovanej stavby bude 

zabezpečovať investor, respektíve zhotoviteľ stavby. 

- Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zapracovať podmienky stanovené 

správcom komunikácie SC TSK v zmysle vyjadrenia č.  SC/2020/1517-2 zo dňa 23. 10. 

2022. 

- Uložením verejného vodovodu  do cestného telesa cesty č. III/1775 nesmie dôjsť 

k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích 

pomerov cestnej komunikácie č. III/1775 a odvádzaniu povrchovej vody  na vozovku. 

- Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m 

prejazdný. 

- Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál (zemina, stavebný 

materiál ...) v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku 

cesty III./1775. 

- Počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu 

dotknutého úseku cesty č. III/1775. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom 

okamžite na vlastné  náklady. 

- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby 

dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

- Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie 

pomery, nedostatočné rozhľadové pomery, prípadne iné nedostatky, investor stavby na 

výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné 

opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady. 

- Žiadame predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie na vyjadrenie. 

- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom 

na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi 

nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.  

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, odbor investičný, č.j. 

9253/2022-102-018, zo dňa 20.10.2022: 

- Vzhľadom na to, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú existujúce inžinierske siete, je 

potrebné rešpektovať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

- Vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania. 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, č.j. 

15516/2022, zo dňa 25.10.2022: 

Pripomienky k technickému riešeniu stavby: 

- Zosúladiť dimenziu navrhovaného prívodného vodovodného potrubia SO-01 

v technickej správe a grafickej časti projektovej dokumentácie (dxt 160x14,5/160x14,6 

mm). 

- Zosúladiť dimenziu navrhovaného vyhľadávacieho vodiča v technickej správe 

a grafickej časti projektovej dokumentácie (CYKY 6/4 mm2). 

- V TS opraviť názov obce Tužinka na Tužina. 
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- Doplniť prenos údajov a ovládanie ATS na dispečing Závodu 03 Prievidza. 

- Doplniť odvodnenie ATS mimo šachtu, aby v prípade poruchy nedošlo k zaplaveniu 

elektrických zariadení. 

- Technické riešenie stavieb vodovodov a kanalizácií, ako aj objektov na vodovode (ČS, 

šachty, poklopy, chráničky, odbočky a pod.) musí byť v súlade s požiadavkami 

uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, 

a.s. v prevádzke StVPS, a.s. (sú k dispozícii na stránke www.stvs.sk). 

- Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant 

podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie spoločnosti 

StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie 

zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad 

navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. 

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo 

podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. a v plnom rozsahu ho rešpektovať. 

- Pri návrhu križovania a súbehu navrhovaného vodovodného potrubia s inžinierskymi 

sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade 

s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického  vybavenia“. 

- Požadujeme do vodohospodárskeho rozhodnutia zapracovať povinnosť stanovenia 

vecného bremena pre verejný vodovod vybudovaný v rámci tejto stavby. 

- Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok 

k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutie. 

- Vyššie uvedené pripomienky  požadujeme zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej 

dokumentácie, ktorú požadujeme predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie. 

-  Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti 

vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie. 

SPP - distribúcia,  a s., Bratislava, č. TD/NS/0387/2022/Kr,  zo dňa 05.05.2022: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby). 

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 

plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne. 
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení. 

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 

predpisov, na posúdenie SPP-D. 

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných 

alebo bezpečnostných pásiem, 

http://www.stvs.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 

a TPP 906 01, 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu  so zakreslením všetkých súbehov  

a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov  a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina,  č. j. 202204-UR-0032-1, zo dňa 10.05.2022: 

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku 

SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikladáme na 

situačnom výkrese ako prílohu tohto nášho vyjadrenia. Presnú trasu podzemných 

káblových vedení je potrebné vytýčiť (červená prerušovaná čiara – VN vedenia  22kV 

vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – 

NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia). 

- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

- Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho 

použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

- Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú 

trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia 

Elektronické služby), vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. 

- 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.   

- 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.  

- 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.  

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.  

- 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. 

http://www.ssd.sk/
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- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 

stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena 

aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, 

vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612216117, zo dňa 20.05.2022: 

- Pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 4. 

- 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. 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 správou sieti, ktorým je Peter Blaho, 

peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144. 

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 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. 

- 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. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.Z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení. 

- 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 

Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako 

sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, 

mailto:peter.blaho@telekom.sk,%20+421%2046%205432144
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a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie 

je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Upozornenie: V § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa  

ukladá 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: 

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. 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. 

- 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. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:zlievsky@zyry.sk
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- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia 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 0800123777. 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez 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. 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

 

6. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo  ochranných pásiem: 

a) Pri spracovaní projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu musia byť dodržané 

ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení sietí 

technického vybavenia územia.  

b) Dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  

c) Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu 

vodnej stavby „Kanianka – zásobovanie vodou“ mimo súvisle zastavaného územia mesta 

Bojnice a obce Kanianka alebo územia určeného na zastavanie na pozemkoch 

v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica a Kanianka zvislými plochami vedenými po 

oboch stranách vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu vedenými od ich osi vo 

vodorovnej vzdialenosti 1,8 m. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese 

pozemných komunikácií sa nevymedzuje.  

V pásme ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka 

– zásobovanie vodou“, okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa 

osobitného predpisu, je zakázané: 

 vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

 vysádzať trvalé porasty, 

 umiestňovať skládky, 

 vykonávať terénne úpravy. 

Pri vymedzení pásma ochrany prihliadnuť  na technické a priestorové možnosti v danom 

území, na technické požiadavky podľa technickej normy STN 73 6005 Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia a  stav pred vymedzením pásma ochrany. 
 

http://www.telekom.sk/
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7. Ostatné podmienky: 

a) Stavba musí byť založená tak, aby  bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami 

geologických a hydrogeologických pomerov v území. Za návrh, spracovanie a súlad 

dokumentácie  povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d 

stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb 

podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa  § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. zodpovedá projektant 

stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to,  že v spracovanej 

dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany  verejných záujmov vyplývajúcich 

z platných právnych predpisov.   

b) Pri navrhovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 stavebného 

zákona  o všeobecných technických požiadavkách  na  navrhovanie stavieb ako aj 

príslušné ustanovenia vyhlášky 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 príslušné technické normy. 

c) Rešpektovať podmienky Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza, č.j. 32823/2020 

zo dňa 14.10.2020: 

- Stavebník pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu predloží žiadosť 

o dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na dobu výstavby na 

príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Súčasťou žiadosti bude dohoda 

o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 

v zmysle § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 

- Užívanie dočasne vyňatých lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov po dobu výstavby 

bude riešené formou nájmu a ochranné pásmo líniovej stavby zriadením vecného 

bremena.   
 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica, IČO 36 056 006 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 26. 08. 2022 na 

stavebnom úrade meste Bojnice určenom Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby 

a bytovej politiky oznámením číslo OU-TN-OVBP2-2021/029582-002 zo dňa 05. 10. 2021 

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v dokumentácii pre 

územné rozhodnutie označenú pod názvom „Kanianka – zásobovanie vodou“ (ďalej len 

„stavba“). Stavba je rozdelená na  objekt označený ako SO-01 Prívodné potrubie a SO-02 

Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach. Cieľom stavby je vybudovanie nového  

prívodu vody z DV THP do vodojemu VDJ HTP Kanianka z dôvodu zabezpečenia 

dostatočného množstva pitnej vody pre obec  Kanianka a Poruba a zo zvýšenia profilu 

potrubia v časti Bojníc a zo zabezpečenia dostatočného množstva vody pre okrajovú časť 

mesta Bojnice Dubnicu. Stavba sa navrhuje umiestniť v katastrálnom území Bojnice, 
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v katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území Kanianka. Súčasťou predloženej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie  bolo aj ochranné pásmo SO – 01 Prívodné potrubie.   

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení  stavby.   
               

Mesto Bojnice ako stavebný úrad prostredníctvom oddelenia stavebného poriadku oznámilo 

dňa 23. 09. 2022 podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona  začatie územného konania 

všetkým známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom a na deň 26. 10. 2022 

nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.  

Navrhovateľ bol  súčasne v oznámení o začatí územného konania zaviazaný, aby najneskôr 

na ústnom pojednávaní predložil chýbajúce doklady, ktoré boli uvedené v predmetnom 

oznámení o začatí územného konania, čo bolo splnené. 

Na ústnom pojednávaní  a ani v celom územnom konaní neboli  uplatnené námietky 

a pripomienky účastníkov konania.  

 

K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby 

„Kanianka – zásobovanie vodou“ pred poškodením a na zabezpečenie jeho 

prevádzkyschopnosti zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu, ktorým 

sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti vodovodného potrubia tohto verejného 

vodovodu. 

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vzniká podľa ustanovenia § 26 

ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov zo zákona dňom 

nadobudnutia právoplatnosti povolenia uskutočnenie vodnej stavby (stavebného povolenia). 

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu je podľa § 19 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 

doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzené zvislými 

plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu 

vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode do priemeru 

500 mm vrátane. 

Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa 

nevymedzuje.  

 

Navrhovateľ v návrhu preukazoval, že je podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach subjektom verejného práva. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach navrhovateľ zriaďuje verejné vodovody vo verejnom záujme, najmä na účely 

zásobovania obyvateľov pitnou vodou. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sa za verejnoprospešné služby považujú zásobovanie vodou. 

Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj s odkazom na ďalšie príslušné právne predpisy 

navrhovateľ preukázal, že stavba „Kanianka – zásobovanie vodou“ je podľa § 139 ods. 3 

písm. e) stavebného zákona líniovou stavbou, ktorá sa zriaďuje vo verejnom záujme za 

účelom zabezpečenia verejnoprospešnej  služby a zriaďuje ju subjekt verejného práva. 
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Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté  orgány,  vlastníci 

resp. správcovia technických sietí a účastníci konania: Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach;  Okresné  riaditeľstvo   Hasičského  a  

záchranného  zboru v Prievidzi; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Okresný úrad Prievidza, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Prievidza, pozemkový 

a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového 

riadenia; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny a štátna správa v odpadovom hospodárstve; 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania 

vplyvov na životné prostredie; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, 

pozemkové oddelenie; mesto Bojnice v zast. primátorom; mesto Bojnice ako cestný správny 

orgán; obec Kanianka ako cestný správny orgán; obec Kanianka ako orgán územného 

plánovania; Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava; SPP – 

distribúcia, a. s., Bratislava; StVS, a. s., Odbor investičný, Banská Bystrica; StVPS, a. s., 

Banská Bystrica; SSD, a. s., Žilina; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; Michlovský spol. 

s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia Orange Slovensko  a.s.); O2 

Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 

Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica; Ministerstvo obrany 

SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Odštepný závod Piešťany; TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín; Správa ciest 

TSK, Brnianska 3, Trenčín; obec Kanianka ako vlastník  stavbou dotknutých pozemkov; 

Lesy SR, š.p., OZ Prievidza; Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom 

v Nedožeroch - Brezanoch.  

Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok  tohoto rozhodnutia.  

 

Nad rámec povinností bolo doložené stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Prievidzi, Okresného dopravného inšpektorátu, č.j. ORPZ-PD-ODI-54-370/2021, zo dňa 

20.09.2021 k umiestneniu prenosného dopravného značenia na pozemnej komunikácii 

III/1775 a miestnych ciest. Uvedené stanovisko nie je podkladom pre vydanie rozhodnutia a 

umiestnení stavby.   

Súčasne bolo nad rámec povinností pre vydanie územného rozhodnutia  predložené  odborné 

stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava, č. 2803/2/2022 zo dňa 17. 05. 2022, ktoré 

bolo vydané k projektovej dokumentácii stavby  z hľadiska požiadaviek bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Ide 

o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby predkladanej  v stavebnom konaní a nie 

k dokumentácii pre územné rozhodnutie. 

 

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že  umiestnenie stavby 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení 

v území a ich dôsledkov, čo bolo preukázané príslušnými stanoviskami dotknutých orgánov 

a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou „Územný plán SÚ 

Kúpeľného miesta Bojnice“ schválený mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 102/97 

dňa 17.12.1997 vrátane aktualizácie „zmeny a doplnky č.1 ÚPN SÚ kúpeľného miesta 

Bojnice“ schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 25.10.2006, „doplnku č. 2 ÚPN-SÚ 

kúpeľného miesta Bojnice“ schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 

152/2011 zo dňa 09.09.2011 a „Zmien a doplnkov č. 3“,  ktorých záväzná časť bola 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Bojnice č. VZN - 7 - 2016 o záväznej 
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časti Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN SÚ Kúpeľného miesta Bojnice ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/1997 o územnom pláne mesta, ktoré bolo schválené 

Mestským zastupiteľstvom dňa 17.12.1997, uznesením č. 102/1997, prijatých uznesením 

MsZ č. 327/2016 dňa 28.9.2016 a súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce 

Kanianka.  

Navrhované umiestnenie  stavby nie je v rozpore so záväznou časťou územného plánu mesta 

Bojnice  a so záväznou časťou územného plánu obce Kanianka čo bolo skonštatované aj 

v stanovisku mesta Bojnice pod číslom ORRaŽP/42/2022 zo dňa 10. 08. 2022 

a v stanovisku obce Kanianka pod číslom 643/2022/3965 zo dňa 18. 07. 2022.  

 

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje  všeobecným technickým 

požiadavkám  na  výstavbu,   predpisom,   ktoré   ustanovujú    hygienické,    protipožiarne 

podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických  zariadení, 

dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody  a krajiny, starostlivosti o kultúrne 

pamiatky, ochrany  poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu,  ovzdušia, 

podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.  

 

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby 

a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

 

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok podľa položky č. 59 zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke  100 € do 

pokladne úradu. 
 

P o u č e n i e : 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote  do 15 dní odo dňa 

jeho doručenia na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade t. zn. meste 

Bojnice, so sídlom Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice. Rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 

Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Vlasta Hurtová 

                                                                                    poverená od 01.10.2010  

                                                                    rozhodovaním na úseku stavebného poriadku                                                  
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Rozhodnutie o umiestnení  stavby sa doručí: 

1. Účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia prostredníctvom 

verejnej vyhlášky 

 

Na vedomie:  

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 

2. Mesto Bojnice v zast. primátorom  

3. Obec Kanianka v zast. starostom, SNP 583/1, 972 17 Kanianka 

 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vrátane výkresu prehľadnej situácie, ktorý  

je rozdelený na  časť - 1 a časť - 2, sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom 

verejnej vyhlášky tak, že sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta Bojnice, na webovom 

sídle mesta Bojnice www.bojnice.sk a CUET v súlade s príslušnou legislatívou a na 

úradnej tabuli obce Kanianka a na webovom sídle obce Kanianka www.kanianka.sk 

v súlade s príslušnou legislatívou.  

 

http://www.bojnice.sk/
http://www.kanianka.sk/

