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Vec
Ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe „Námestovo-Mlynská ul. - oprava vodovodu DN 150 relining“ –
oznámenie orgánu štátnej vodnej správy

Navrhovateľ – stavebník: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672
254 v zastúpení na základe splnomocnenia: Michal Tóth, Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava, IČO:
46 670 815 ohlásil dňa 08. 08. 2022 na tunajšom úrade stavebné úpravy na vodnej stavbe „Námestovo-Mlynská ul.
- oprava vodovodu DN 150 relining“.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s §
55 ods. 2 písm. c) a 57 ods. 2 stavebného zákona a 26 ods. 1 vodného zákona, oznamuje stavebníkovi Oravská
vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254 v zastúpení na základe
splnomocnenia: Michal Tóth, Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava, IČO: 46 670 815, že proti realizácii
stavebných úprav na vodnej stavbe „Námestovo-Mlynská ul. - oprava vodovodu DN 150 relining“, umiestnenej na
pozemkoch parcela č. E KN: 6556/1 a C KN: 1044/1, 292/4, 1045/5 v katastrálnom území Námestovo v rozsahu
podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter SALAI, autorizovaný stavebný inžinier, Konštrukcie
inžinierskych stavieb, aut. osvedčenie č. 4670*SP*12, Nad Brehmi 3104/9, 026 01 Dolný Kubín, zákazkové č.:
386/2022, dátum: jún 2022

n e m á n á m i e t k y.

Popis jednotlivých stavebných úprav:
V súčasnosti je v tejto lokalite vedený verejný vodovod OC DN 150. Vodovod začína armatúrnou šachtou na začiatku
zástavby na ulici Mlynská. Do šachty je od Štefánikovej ulice privedené potrubie OC DN 200 ďalej je potrubie
vedené do Mlynskej ulice. V šachte sú traťové uzávery. Popri riešenom potrubí je trasované potrubie LT DN 100. S
ním je riešené potrubie prepojené. Na trase sa nachádzajú uzávery, hydranty a prípojky ale nie u všetkých je jasné,
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na ktoré z týchto potrubí sú napojené. Riešený úsek končí v križovatke ulíc Červeného kríža a Hamuliakovej. Končí
uzáverom so zemnou súpravou.
Stavba je členená na stavebný objekt:
SO 01 VODOVOD
Táto časť projektovej dokumentácie rieši rekonštrukciu rozvodného radu verejného vodovodu vrátane prípojok.
Navrhovaný vodovod zabezpečí potrebu pitnej, úžitkovej aj požiarnej vody. Trasa vodovodu bude vedená v trase
existujúceho potrubia. Rekonštrukcia rozvodného radu bude prevažne bezvýkopovou technológiou Relinning.
Metóda spočíva v tom, že do vyčisteného úseku potrubia s určitým priemerom sa pomocou navijaka vťahuje PE
potrubie o minimálne jednu dimenziu menšiu ako je pôvodná. Medzi pôvodným a novým potrubím vznikne voľný
medzipriestor. PE potrubie je zvárané pred zaťahovaním metódou „na tupo“ do tzv. zvarenca požadovanej dĺžky.
V našom prípade sa jedná o vťahovanie potrubia HDPE Ø125 do potrubia OC DN 150. Vťahované potrubie bude
s ochranou proti vzniku trhlín RC a s povrchovou PP úpravou proti oderu. Na trase budú na vťahovanie vykopané
spolu 4 montážne jamy. Rozostup jám je cca 100 m. Jamy budú pažené s rozmermi cca 5,0x1,4x2,0 m. Zásobovací
rad vodovodu navrhujeme z polyetylénových tlakových rúr HDPE (typ PE100) RC PN10 - DN/OD 125x7,4 mm s PP
ochrannou vrstvou celkovej dĺžky 390 m spájaných zváraním na tupo. V miestach napojenia vodovodných prípojok,
uzáverov alebo menších lomov trasy budú vykopané zemné ryhy 2,0x2,0 m. Úsek v križovatke ulíc Mlynská a
Červeného kríža dĺžky 25,5 m bude rekonštruovaný klasickým výkopom zemnej ryhy. Trasa sa v tomto úseku
stáča čo neumožňuje použitie reliningu. Prepájaných vodovodných prípojok bude spolu 3 ks. Prepoje existujúcich
prípojok na nové potrubie budú dĺžky 1m. 1x bude prepoj DN 100, 1x DN 5/4“ a 1x z rúr HDPE Ø32x3,0 mm.
Počet prepájaných prípojok sa môže zmeniť. Na riešenom úseku vodovodu sa v súčasnosti nachádza 1 podzemný
hydrant DN 80. Existujúci hydrant sa prepojí na navrhované potrubie. Na riešenom úseku vodovodu sa v súčasnosti
nachádza 1 uzáver. Zruší sa. Zostane len nový uzáver v šachte na začiatku, pri prepoji na paralelné potrubie LT DN
100 a na konci trasy. Na zabezpečenie pitnej vody počas výstavby bude po povrchu dočasne vedené prepojovacie
potrubie (bypass). Toto potrubie bude z rúr HDPE Ø63x3,8mm dĺžky 204 m. Trasa sa rozdelí na 2 približne
rovnaké úseky. Dočasne sa naň prepoja všetky prípojky po trase. Po zrealizovaní rekonštrukcie zásobného radu sa
prípojky definitívne prepoja na nové potrubie zásobovacieho radu. Spätné zriadenie povrchov bude po zasypaní
ryhy. Jednotlivé vrstvy ryhy sa musia hutniť.
V úseku, kde navrhovaná ryha križuje asfaltový kryt vozovky sa asfalt nareže a asfaltový kryt sa odloží bokom na
recykláciu. Asfaltová plocha bude zriadená s nasledovným zložením vrstiev:
- asfaltobetón AB 50 mm
- obaľované kamenivo OK 150 mm
- vibrovaná štrkodrva fr. 0-32mm 150 mm
- vibrovaná štrkodrva fr. 0-63mm 200 mm
- Podložie zhutnené min. 95 P.S., únosnosť pláne min. 45 Mpa.
Pred uložením vrchných asfaltových vrstiev sa musí odpílený povrch existujúcej vozovky natrieš
spojovacím asfaltovým nástrekom. Styk existujúcej a novej asfaltovej povrchovej vrstvy navrhujeme prelepiť
samolepiacim bitúmenovým pásom 40x10 mm. Realizáciou prác nesmú byť poškodené existujúce inžinierske siete.
Organizáciu dopravy počas výkopových prác rieši samostatná časť projektovej dokumentácie.

Podľa § 57 ods. 3 stavebného zákona sa za deň ohlásenia stavebných úprav považuje deň, keď bolo ohlásenie podané
špeciálnemu stavebnému úradu.

K vydaniu stavebného povolenia bolo vydané záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona na základe § 120
a stavebného zákona pre špeciálny stavebný úrad všeobecným stavebným úradom – Mesto Námestovo, Mestský
úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo pod Spisovým číslom _ 0585/2022 zo dňa 24. 05. 2022.

Podmienky realizácie stavebných úprav:
• Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (overenej v konaní tunajším úradom).
• Po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší
účel.
• V prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných prác ich stavebník odstráni na vlastné náklady.
• Použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej investície musia byť certifikované a spĺňať príslušné
technické normy.
• Pri realizácie uvedenej investície je potrebné dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.
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• Prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné prerokovať s tunajším úradom
ešte pred ich realizovaním a zakresliť do situačného výkresu po ukončení investície.
• Stavebník zabezpečí aby v rámci realizácie stavebných úprav neoprávnene osoby počas celej doby realizačných
prác nevstupovali na pozemky, na ktorých budú prebiehať stavebné úpravy.
• V rámci stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na stavenisku).
• Stavebné úpravy je možné realizovať až po doručení tohto oznámenia.
• Stavebné úpravy je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.
• Stavebník má povinnosť dodržať pri realizácii prác príslušné technické normy vyhlášky a iné právne predpisy.
• Stavebné úpravy na vodnej stavbe budú realizované dodávateľsky spoločnosťou Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska
6, 821 06 Bratislava, IČO: 46 670 815. Stavbyvedúci na vodnej stavbe bude Ing. Pavol Polhorský, s odborným
zameraním Inžinierske siete s evidenčným číslom: 10763*20*.
• Plánovaný termín realizácie: zahájenie 09/2022, ukončenie 12/2022.
• Pri uskutočňovaní stavebných úprav musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.: OU-NO-OSZP-2022/013288 zo
dňa 06. 07. 2022:
• Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii.
Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť, uložiť na skládku.
• Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetnej stavby.
• Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o
zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1
písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č.: OU-NO-OSZP-2022/013266 zo
dňa 19. 07. 2022:
• Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia
úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a
povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
• Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo zn. 726/12413/2022 zo dňa 08. 07.
2022:
• Pred realizáciou stavby požiadať o povolenie rozkopávky verejného priestranstva, miestnej komunikácie vo
vlastníctve mesta Námestovo.
• Pred realizáciou stavby vytýčiť inžinierske siete tretích osôb, pre určenie ich presnej trasy je potrebné požiadať
o stanovisko príslušných sietí.
• Po realizácii výstavby uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín č. ORPZ-DK-
ODII-31-085/2022 zo dňa 06. 07. 2022:
• Musia byť dodržané TP 069 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre použitie dopravného
značenia (ďalej len „DZ“) a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách.
• Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestenie dočasného DZ musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020
Z. z., o dopravnom značení.
• Po osadení prenosného DZ žiadame prizvať zástupcu ODI, ktorý vykoná kontrolu jeho správneho umiestnenia.
• Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom miestnych ciest a to mestom Námestovo.
• Výkopové jamy musia byť zabezpečené proti pádu chodcom.
• Min. 30 dní pred zahájením stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia
na zvláštne užívanie miestnych ciest a na tunajší ODI predložiť žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke a k
zvláštnemu užívaniu miestnych ciest s uvedením termínu realizácie stavby a harmonogramom stavebných prác.
• ODI si z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo
doplnenie prenosného DZ.
• ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
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• Toto stanovisko nenahrádza povolenia a stanoviská iných dotknutých orgánov štátnej správy, pripomienky a
námietky ostatných účastníkov konania, ani určenie použitia dočasného DZ príslušným cestným správnym orgánom
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0620/2022/Šk zo dňa 15. 07. 2022:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo 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 a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) 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 plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
• Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
• Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
• V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác.
• Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovou je zakázané.
• Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: jozef.kvasnica@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.
• Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
• Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.
č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
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• Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností 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 (TTP) najmä TTP 702 01.
• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských 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.
• V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.
• V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
• UPOZORNENIE:
- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný
prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia
bude podaný najneskôr do 15. 07. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie
nového stanoviska.
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade,
ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina zn.: 202206-SP-0285-1 zo dňa 18. 07. 2022:
Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
• V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú
trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú
trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať v situačnom výkrese: červená plná čiara – VN vedenia
22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia.
• Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
Všeobecné podmienky:
• Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely
ohlásenia drobnej stavby.
• Bod 2.2: V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej 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 22 kV 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
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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.
• 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. 6612224759 zo dňa 08. 08. 2022:
• Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA s.r.o.. Platnosť vyjadrenia je do: 08. 02. 2023.
• 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 bodu 3.
• Bod 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: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
• 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 zariadení.
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
• 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, týmto
upozorňujeme 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 na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohy tohto vyjadrenia.
• 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.
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
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• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
• Dôležité upozornenie: §28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 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. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:
o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
o 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:
Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@gmail.t-com.sk, 0911775186.
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:
o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
o 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.
o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a
DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez vedomia Slovak
Telekom a DIGI Slovakia).
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).
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Pri uskutočňovaní stavebných úprav stavebník je povinný dodržať príslušné slovenské technické normy. Vstup na
pozemok si zabezpečí investor u vlastníkov susedných pozemkov pred zahájením prác.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove č.: ORHZ-NO-2022/000339-002 zo dňa 25.
07. 2022:
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Námestovo-Mlynská ul. – oprava vodovodu DN 150 -
relining“ umiestnenej v k. ú. mesta Námestovo a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez
pripomienok.
• Navrhovaná vetva rozvádzacieho potrubia priemeru DN 100 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu
v dodávke vody na hasenie požiarov iba pre stavby
- podľa položky 2 prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a
- vzdialené od odberných miest podľa požiadavky v § 8 ods. 9 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.
• Toto 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 stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
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V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy v rámci vodnej stavby
zrealizovať.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
požadované podľa osobitných predpisov

Správny poplatok bol uhradený podľa položky 60a písm. c) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov vo výške 30,- € - potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Toto oznámenie stavebných úprav má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť
po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Námestovo, ako aj na úradnej tabuli a webovom sídle
Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia tohto oznámenia je
dňom doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Vyvesené dňa: .............................................. Zvesené dňa: ........................................................

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby: .............................................................................................

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6,
026 01 Dolný Kubín 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NO-OSZP-2022/015559-003

Pfeiffer SK s.r.o., Michal Tóth, Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
Mesto Námestovo (OVM), Cyrila a Metoda 329, 029 01 Námestovo 1
Peter Salai, projektant, Nad brehmi 3104/19, Dolný Kubín-Veľký Bysterec
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V NÁMESTOVE, Námestovo 1250, 029 01, Námestovo
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OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Miestneho
priemyslu 571, 029 01, Námestovo


