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odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 0l Vrartov nad Toplbu

Číslo : oU-VT_oszP -2021 1004656-009 Vranov nad Topíou: 07.06.2021

ROZHODNUTlE

Okresný rlrad Vranov nad Toplou, odbor starosttivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy, podl'a § 5 zákona č, 52512003 Z.z. ,,o štátnej správe starostíivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení nleKtoných zákonov" v znení neskorších
predpisov, vspojení s § 61 a §71 zákonaó,36412§04Z.z. ,,o vodách aozmene zákona
SNR ě, 372ngiB0 Zb, a priestupkoch v znehí neskorších predPisov (yodný zákon)l' v znení
neskorších predpisov, a ako špeciátny stavebný úrad podl'a § 120 Žákona č. 5011976 7b.
tro Územnom plánovaní a stavebnom poriadkrr (stavebný zákon)", v zneni neskorších
predpisov, prerokoval v stavebnom konani s ričastnikmi konania a dotknutými orgánmi
žiadost'stavebníka Obec Zámutov - v zastúpeni starosta obce - na vydanie vodoprávneho
(stavebnéhg) povolenia pre vodnú stavbu: ,řÁMUToV - REKoNŠTRUKG|A M|EsTNycH
KOlllIUNlKACti A CHODNIKOV - Stavebný objekt'104.00.{ Dažd'ová kanalizácia", ktorá
bude umiestnená na parcelách č. C-KN 1626t1, a E-KN 221315, vkatastrálnom Území obce
Zámutov.

Po preskrlmaní žiadost! a predloženei projektovej dokumentácie v srltade s § 73 ods. 1

;,Vodného zákona"; v spojení s. § 6í q. § 62 ,,stávebného zákona", a po ltskutočnení
vodoprávneho (stavebného) konania, Okresný úrad Vranov nad Toplbu, odbor starostlivosti
o Životné prostredie (ďalej ajtunajší úrad), rozhodo] takto :

§tavebníkovi :, obec zámutov lčol 00332968

so sídlbm : Zámutov 434,09415,Zámutov

A.) povolenie na uskutočnenie vodnei stavby:

,rStavebný objekt í 04-00,í Dažd'ová kanalizáciaú

realizovanej v rámci hlqvnej stavby ,,zÁMUToV - REKoNŠTRUKGIA MlEsTNycH
KOMUNlKÁCllA CHODNÍKOV" na pozemkoch v k, ú, Zámutov, parc. č. c_KN 1626t1 a E-
KN 2213l5,
podl'a ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovéním § 66 stavebného
zákona,



ÚO4e o stavbe:
Názov lrlavnej stavby:,,ZAMUTOV - REKoNšTRU Kc lA Ml ESTNYCH KoMUN l xÁct í

A cHoDNlKoV,ť
Názov vodnej stavby:,Stavebný objekt 1 04-00.1 Dažd'óvá kanalizácia"
Projektant: lng. Richard SOPORSKÝ, reg. ě, 3326nA2, Komplexné architektonické

inžinierske služby.
Miesto stavby; Zámutov katastrálne územie : Zámutov pozeinky parc. CKN 1626tl (vlastnik

pozernku je stavebník LV 79]), EKN 22í315 (vlastník pozernku je
SLOVENSKÁ REPUBLIKA v správe Slovenský vodohospodársky podnik š:p.,
Radničné námestie 8, Banská Štiavnioa LV 15-92),

Rozhodnutié o umiestnení stavby vydala Obec Sol'pod č. Sol'- 2021/68:03 - OcU zo dňa
22.02,2a21 (právoplatné 26.03.2021).

Popis stavby;

Dáž,d'ová kanalizácia rieši odvádzanie vód z povrchového odtoku. Výškové. úsporiadanie
terénu a reoipientu umožňuje gravitačné, odvedenie dažďových vóO . celého úseku
kornunikácie. Odvodnenie povrchu vozov.ky je riešené jej prieěqym a pozdižnym sklonom.
Zráilková voda je zachytená v uliěných vpustoch a následne je odvedená pomocou
kanalizačných prípojok do navrhovanej kanalizácie.. Daždiová kanalizácia zabezpeóí
.spol'ahlivé odvedenie zrážkových vód z navrhovaných parkovísk, komunikácií, chodníkov a
pl.il'ahlých spevnených plóch, Kanalizačný systém je zaristený do miestneho po,toka.
DaŽd'ová kanalizácia ša bude l,ealizovať ako chodník: Stoková sieť pozostáva zo,gtoky "G"
dÍžka íZ0,0 m- Na výstavbu dažd'ovej kanalizácie ie navinnuté potrunie z korugovaoý"n'rvC
rúr DN 300. Kanalizačné potrubie od' ulióných vpustov je navrhnuté z PVC potrubia EN 20O.
V lomových bodoch lragy a v priamych risekoch v max. vzdialenosti 50,0 m 9a vybudujú
typové revízne šachty z prďabrikovaných skruží s mpnolitickým dno,m. Vstup do-šachlbt
bude umožnený pomocou Jiatinových poklopov, Odvodnenie vozovky sa vykoná pomocou
utičných vpustov, Dodávha vpústov a ich výškov§ Qsadenie sti navrhnuté v objgkte 103-00.
Zaústenie uličných vpustov do kanalizácie sa vykoná, pomocou odboěných tvaroviek, resp.
priamo do kanalizaóných šachiet. V mieste zaústenia dažďovej kanalízácie do recipientu sa
vybud ujt1 typizované rno no l itické výustné objekty.

Poilinienkv povglqniai

1, Vodná stavba bude zrealizovaná podl'a projektovej dokumentácie overenej vo
vodoprávnom konani, ktorá tvorí prllohu tohto rožhodnutia. Pripadné zmeny nemóžu
byt' prevedené bez srlhlasu príslušného úradu,

2, Pri realizácii siavb,y- je nutné dbať na dodžiavanie všeobecných technickýoh
požiadaviek.na výstavbu a platných pr:ávnych a technickýoh noriem.

3. Pri ttskutočňovani stavbý je potrebné dodžiavať predpisy týkajúce s.a, be7peóností
práce a technických zariaáeni a dbať na ochranu' zdrav,tá ÓsÓ6 zOZujúcich sa na
stavenisku:a v jeho okolí,

4. Pri rea|izácii stavby dbať na poriadok ná stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou
č-innpsťou neboli obmedzované a ohrozované suqedné nehnutel'nosti.

5. Stavba bude zrealizovan;á dodávatelsky. Stavbyvedúcipd prvého:dňa prípravných prác
až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.

0. Vsúlade so žákonóm č,90/1998 Z.z, "o stavebných výrobkoch", vzneni nesk.
predpísov je stavebník povinný pouŽívať na stavbe len tie výrobky, ktoré sri vhodné na
použitie v stavbe na z'amýšl'aný účel.



7. Vzmysle § 75 a § 75a odst, 4 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčeníe
priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom. Doklady o vytýĎení priestorovej
polohy spolu s geodetickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia staÝby predloží
stavebník ku kolaudácií.

8. Pred zahájením zemných prác stavebník na v|astné náklady zabezpeéi vytýčenle
podzemných vedeni (v spolupráci so správcamijednotlivých sietí ) - najmá SFP, VSD,
Slqvak Teiekom, DlGt SLOVAKIA, s.r.o., W§ - a zabezpeěi ich ochranu, Zároveň je
povinný dodržať 'oehranné pásma vedení v zmysle zákona ó, 656;120O4 Z.z,
o energetike (ochranné a bezpečnostnó pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce
tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpeěnosti osób, vecí a majeiku a nedošío k nar,ušeniu
bezpečnej a. spol'ahlivej prevádzky energetických zailadení,

tlo Stavebník je povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení VSD Košice
a,s,, ě. 8971l2D20lzo dňa 16.06.2020, a to najmá :

V danej lokalite v trase navrhovanej stavby podl'g zakreslenia v predloženej situácii
nedójde k styku s podzemnými'NN rozvodnými vedeniami v správe a majetku" VSD, a.s.
KoŠice. Upozorňujeme na existenciu nadzemného distribučného vedenig napáťovej úrovne
NN z hladiska zachovania stability podperných bodov a nepoškodenía uzemnenia.
Upozorňujeme, že móže dójsť' k styku s elektroenergetíckými zariadeniami, ktoré nie sú
v majetku V§D, a.9., prostrednlctvom ktorých sti napájaníodberatelia e-lektrjc]<ej energie. lch
priebehy neevidujeme. Výkopovými prácami a manipuláciou s mechanizmami nebude
narušená stabilita jestvujúcich podperných bodov; uzemnenia, atdi. na elekhických zariadení
VSD, a.s. (vzdušných rozvodov NN, ktorých prvky st1 víditel'né v ter:éne),
Vo vzt]ahu k existujúcím el. vedeniam a zariadeniam žiadarne dodržať' ustanovenia v zmysle
Zákona 251t2O12 Z.z, o energetike, §43, píatné STN a zásady bezpečňosti práce tak, abý pri
realizácíi nového elektrického zariadenía nedqšlo k ohro7eniu bezpečnosti osób, veci,
majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoliahlivej prevá{zky el. zariadení. V prípade
potreby zabezpeóenie pracoviska pri realizácií výkopových prác je potrebné požiadať
Prevádzkovatél'a distribuěnej sieté VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ formou
ob,jednávky - t.č, 055/61O 2633, Výkopové práce v b!ízkosti elektrických Žaríadění prevádzat'
ručne, bez použitia mechanizmov.

..t Stavebník je povinlý dodžat]' podmienky uvedéné vo vyjadrení Distribúcia SPP
a.s., Č. TD/N§/0094t2o21tLó zo dňa 19.2.2021, najmá:

všEoBEcNÉ ponuterury;
. pred rea]izáciou zemných prác a/alebo pred zaóatím vykonávania iných činnosti je

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýěenie existujúcich plynárehských zariadení
prostredníctvom on-llne formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D ,jwwv.§pp-
distri bucia.sk (časť E-služby),. v' záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadeni, ohrozeniu ich
prevádzky a/alebo prevádzky distribuěnej siete, §pP,D vykonáva výtyóovanie
plynárenských zariadenído rozsahu 100 m bezplatne,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie stavby z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmá
výkonu kontroly prevádzky, údžby a výkonú odborných prehliadok a odborných
sk-rlšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariaden í,

stavebník je povinný umožnit: zástupcovi SPP-D vstup na stavenísko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadenl,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadeni prostredníctvorn on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
vww.spp-distribueia;sk (čast' E-služby) najneskóř S pracovné dni pred zahájenim
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plánovaných prác. V prípade neoznámenia zaěahia prác upozotňujeme, že SPP.D
móže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl); ktorá je oprávnená za
porllšeníe povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podl'a ustanovenI Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až
150 o0o,- €,
stavebník je povinný realizovať zernné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu nízkotlakého (d'aíej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého
(d'alej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (ďalej ako "WL!) plynovodu, až po predchádzajrleom vytýčení týchto
píynárenských zariadení, a to výhradn§ ručne, bez použitia strojových mechanizmov,
so zvýšénou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokial" sa jedná o
výkopové, ako aJ bezvýkopovó technológie,
pred realizáciou akýchkol'vek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obry§u NTL plynovodu a §TL plynovodu a vó vzdialenosti menšej,ako 1,50
m od obrysu WL plynovodu, íným spósobom ako ručne, je stavebník povinný v
mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza,
v mieste približenia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie,
ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vitacieho (resp,
pretláčacieho) zariadenia; pričom technické parametre uvedenej sondy sú
neodde]itel'nou prílohou tohto stanoviska,
v prípade, ak zemné pr:áce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovat] výhradne ručne
alebo bezvýkopovou metódou s ručne kqpanými kontrolnýrni sondami, stavebník je
póvinný predložit! SPP-D realizačnú projektovú dokumentáclu a vopred požiadať o
stanovénie podmienok nq vykonávanie takýchto prác,
vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných
sond vo vzdiálenosti menšej ako 1,50 m od obrysu WL plynovodu je zakázané,
ak pri zemných prácach dójde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebnik je
povinný kontáktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáó, emaih
jozeílukac@spp.distribucia,sk) na vykonaníe kontr.oly §tavu obnaženého
plynárenského Zariadenía, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstr:ažnej fólie;
výsledok kontro|y bu,de zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkol'vek technologickýrn zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipurlácia s nimi je prísne zakázaná, pokiať sa Ra tieto práce nevzťahuje vydané
poyolenie SPP]D
stavebnik 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 doter:ajšie krytie a hÍbku uloženía, v prípade zmeny
úrovne terénu požadujeme všetky zariaděnia a poklopy plynárenských 7aiiadení
osadiť' do novej úrovne terénu,
každé poškoderiie:zaíiadén[a SPP-D, v|átane poškodenia izolácie potrubia, musí byt'
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č,0850111 727, nedodržanie tpjto povinnosti móže
viesť k vážnernu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadéní podať podnet na Slovenskú qbchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená
za porušenie povinnosti v ochrannorn a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenskóho
zariaciienia uložiť pódla ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-.€ až
150 000;- €, poškodenírn plynárenského zariadenia móže dójsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podl'a § 284 a § 285, prípadne trestného činu
poškodzovania a ohrozovanía prevádzky všeobeche prospešného zariadenia podla §
286" alebo § 288 zákona č, 300/2QQS Z.z. Trestný zákon,
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r stavebnik je povinný pri realizácil stavby dodžiauať ustanovenia zákona o
energetike, Stavebného záRona a iných všeobecne závázných právnych predpisov,
.ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež
ustanoýenia Technických pravídiel pre plyn (TPP) najmá 70201,702 02,

. stavebník je povinný rešpektovať' a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ic[ ochranných a/alebo bézpečnostných pásiem,

o :stavebník je povinný prí sr]behu a križovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodžať rhinimálne odstupové, vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP.906 01,

o v ztŤlysle §.79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súh|asu prevádzkovatel'a
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávat' činnosti
ako ani urniestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a:pod,,

. v zmysle § 80 zákona o energetike stavebnik nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme, plynárenských zariadení umiestňovať'
stavby,

OSOB|TNE PODMlENKY:
. s rekonštrúkciou míestnych komunikáeií a chodníkov na pareele 162611 vk. ú.

Zámutov v bezpeěnostnom pásme STL plynovodu súhlasíme na základe vydaného
vyjadrenia pod člslom 2g4lDPl2020 zo dňa 13,8,2020.
UPOZORNENlE:

Orlentačné znázorneníe nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanovíska, pouŽitl. Toto
stanovisko reflektuJe stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochránných .a.

bezpeěnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každrj zmenu dokumentácie/umiestnenia
stavby; ku ktorej dójde po vydanttohto stanoviska, je stavebnik povinný prerokovať s SPP-D
a' požiadať SPP-D o vyjadreníe k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmíeňky v ňom
stanovené sri platné v pripade, že návrh (žladosť) na vydanie stavebného povolenia bude
podaný najneskór do 19. 2.2022, ak stavebník túto íehotu zmešká, je povinný požiadať SPP"
o vydanie nového stanovíska,
spp.D je, y sú|ade s pr,íslušnými právnymi pr.edpismi oprávnená toto, stanovisko zrušiť v
prípade, ak dójde k podstatnej zmene skutkový-ch okolností, e ktor,ých SPP-D pri vydávanl
tohto stánoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dójde k zmene ustanovení právnych
predpisov, na zák|ade ktorých bolo toto stanovisko vydané.

* V záujmovej o.blasti dójde do styku so sieťami elektronických komunikácii
spoločnosti Síovak Telekomu, a.s. a DlGl SLOVAKIA, s.r.o. uvedené vo
vyjadrení č.66,12103571 zo dňa 10.02.2021. §tavebník jepovinný rešpektovať
nasledovné:.

Existujrice zariadenia stj chráhené oohranným pásmom (§68 zákona Ó.

351l2l1'l Z. z.| a zároveň je potíeb,né dodržať ustanovenie §65 žákona Č.
351/201 1 Z,. z, o gchrane proti rušeniu.

. vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo
vyjadrení, v prípade zmeny vyznaóeného polygónu, dóvodu žiadosti, rJěelu
žiadosti, v prlpade ak uvedené Bar:celné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polyg.ónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podfa bodu 3,

. Stavebník alebo nim pgverená osoba je povinná v pripade ak zistll, že jeho
zámer, pre ktoný podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,
a.s. a/álebo DlGl SLOVAKIA, s.í,ol alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto siet! (najneskór pred spracoVaním projektovej dokurnentácie stayPy),
vyzvať spoločnost' Slovak Telekom, á.s, na stanovpnie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom,zamestnanca
spoločnos_ti poveréného správou sieti: Patrik Kočiš, patrik.kocís@telekom,sJí,
+421 51 77 22299, 091 47001 35.



. V zmysle § 66 ods. 7 zákona ó.35112011 Z.z. ó elektronických komunikáciách
sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste
stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

r žároveň upozorňujeme stavebnlka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č,
35112011 Z.z- je potrebné uzavrieť doho.du o podmienkach prekládky
telekomunikaěných vedení s vlastníkom dotlinutých SEK. Bez uzavretia
dohody nie je možné preložít'zrealizovať prekládku SEK.

. upozorňujome žiadatela, že v textovej óasti vykonávacieho projektu rnusí
figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DlGl SLOVAKIA,
s.r,o. o zákaze zriadbvania sktádok materiálu a zriad'ovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

. v pripade ak na vami definovanom územiv žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve §]ovak Telekom, a,s.
a/a|ebo DlGl SLOVAKIA, s.r,o., je potrebné zo stiany žiadatela zabezpečiť
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

r Nedodr:žanie vyššie uvedených podmieňok ochrany záríadení je porušením
povinností podl'a § 68 zákona é.35112011Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.

. v prípade, že žiadateí bude so zemnými prácami alebo ěinnosllou z
akýchkolVek dóvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadreníe strati
platnost', je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové výjadrenie. Pred
realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o v[týěenle polohy
SEK spoloěnosti'§|ovak Telekom, e.§. ,a DlGl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu. Vzhfadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel|ov., akg stj napr. rádiové
žariadenia, rádiovó tragy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje.me
žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné,vyjadreníe od pr,evádzkovatelbv
týchto zariadeni.

. Vytýěenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a,s. a DlGl SLOVAKIA,
s:f.o. 11á povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s, základe objednávky
zadanej cez. internetovri aplikáciu na
httpq;/lwunntelekorn.s]ďvy!adrenia Vytýóenie bude zrealízované

stránke:
do troch

týždňov od podania objednávky.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povínná bez ohlladu na vyššie uvedené
body dodžať pri svojej činnosti aj Všeob'ecnó podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prílohu tohto vVjadrqnia,
- Žiadatel' móže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoný mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní ,podl'a stavebného zákona a následnej realizácíe výstavby,
žíadatel" níe je oprávnený poskytnuté informáqie a dáta d'alej rozširovať, prenajímať
alebo využív.ať bez súhlasu spoločnosti Slovak Te]ekom, a.s,

Et Stavebník je povinný dodžiavať podmienky, uvedené v stanovi§ku
Východoslovenske| vodárenskej spoločnosti; a.s. Košice, závod Vranov nad
Toplou, č.6293412020lC zo dňa 9.6.2020, najmá:

v obci Zámutov sa nachádza vérejný vodovod, vqrejná kana]izácia, vodovodné
a kanalízačné prípojky, ktoré žiadame v plnej 6iere rešpektovať,
prod záčlaikom zomných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych
sieti v teréne, ktoró sr] v správe WS, a,s. a ktoré žiadame v plnej miere rešPektovať,
pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych síetí, pri ich kr.ižovaní resp. pri
ich súbehu, je nutné postupovať s najváčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať,
výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,



- obrubníky nesmrl byť úložené v pozdlžnom smere nad našimisieťami a aniv ochrannom
pásme v zmysle zákona č. 442l20O2Z, z, o verejných vodovodoch a kanalizáciách a
nesmie dójsť k prekrytiu vodárenských zariadení,

- poklopy na verejnom vodovode, verejnej kanalizácii, vodovodnýoh a kanalizaěných
prípojkác|r žladame upraviť do výšky nivelety navrhovaného chodníka,

- žiadame zabe,zpečiť trvalé rninimálne krytie potrubí v našej spr,áve v zmysle platnej
|egislatívy, pr,i krížení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami Žiadame postupovať v
sr]lade s STN 73 6005 - priestorové rlpravy vedení technického vybavenia,

- v súlade so zák. é, 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame
v plnej míere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v
ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, vysádzať trvalě porasty, strorny a kry, vykonávať terónne úpravy,, v prípade obnaženia kanalizačného resp. vodovodného poirubia je jeho zasypanie možná
iba,za prítomnóstizameštĎanca WS a;s. Košiee, závod Vránov nad Toplou,

- najneskór do kolaudácie Vašej slavby požadujeme doložiť jej porealizačné zameranie
a to v digitálnej a analógovejforme.

9. Prípadný výrub strornov, alebo krovitého porasiu pri realizácii stavby je možný len na
základe prédchádzájúcehg povolenia orgánu oihraný prírody.

10. Na objekly zariade-nia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si
stavebník vopred zabezpeél §rjrhlas ich vlagtníkov.

11. V súlade s legislatívou na úseku odpádového hospódárstva, stavebník dodiňi
nasledovné podlia vyjadrenia ó, OU-W-OSZP.2O2O|0.0330'!-00-2 zo dňa 23,.03,2020

nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve

odpadov óinnosťou R1 až R12

až D ,l2 .lnapr. na skládkach na níe nebezpeěný odpad, na skládkach na
nebezpečný odpad, resp, inom zariaderjí, ktoré má na ,to p,ovoleníe od príslušného
orgánu štátnejsprávy/

danú prevádzku - stavbu a do konca februára podá na tunajší úrad ohlásenie o
vzniku odpadu a nakJadanie s ním za predchádzaiúci rok

doklad

nakladať v zmyqle, VZN obce. Zámuiov
} .pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad - risek odpadového

hospodárstva o vydanie vyjadre.nie, k dokumentácii pre kolaudačné konaníe,stavby,
ktorá musí obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi vznilnqtýrni pri
realizácti predmetnej stavby - faktúry, protokoly, evidenčné listy, oprávnenie na
prebeřanie odpadov /napr. rozhodnutie, tegištráeiu ,;:./ a pod.

12, Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu
štátnej vodnej správy.

13. Stavebník je povinný dodržať pod,mienky Krajského pamiatkového rJradu v PreŠove
určené vstanovišku ó.KPUPO-20i2Ot3979-2l11695;lHM zo dňa 12.02.2Q20. Vprípade
výskytu archeologických nálezov v danej lokalite je. povinný investor, v zmysle
pamiatkového zákona o ochrane pamiatkového fondu, oznámit' každý archeologický
nález KPU Prešov azabezpečiť, aby nález nepoškqdil alebo nezničil,

14, Na objekty zariadenia staveniska je možné využlvať iba pozemky, ku ktorým si
stavebnik voPred zabezpeěí súhías 3ch vlastníkov,



,15., Zohl'adniť požiadavky SVP, š:p. Košiee uvedené v stanovisku zn, CS SVP OZ KE
3120211158 zo dňa 16'4.2021, najmá:
- záčatie a ukončeníe piác v blízkqstí vodného toku požadujerne oznámiť na svp š. p.
OZ Košice; Správu povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Vranov nad Topíou Ján
Kupa č. tel. 0907 5U761alebo lng. Pavol Kičinko č. tel, 0915 808 533,
- Výustný objekt zhotoviť tak aby nezasahoval do prietočného pro-filu toku.
- lnvestor., resp. vlastník tejto stavby je povinný dodžatl § 47 a § 49, zákona é.36412004
Z.z, o vodách v znení neskoršich predpisov.
- Z hl'adiska protipovodňcivej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zákon a č, 7l2O10 Z,z.
o ochrane pred povodňamiv znení neskorších predpisov-
- Najneskór ku dňu kolaudačného konania doriešiť s naším odborom správy majetku na
OZ Košice majetkovoprávny vzťah k parcele KN-E č, 22.1315, na ktorej budg
umiestnený výustný objektl

Termín ukončenia stavby : do 1212024.

Po ukonČeni vodnejstavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodárskyl
orgán o jej kolaudáciu, K návihu na kolaudácíu predlóžiť najmá geodetíckťl
dokumentáciu skutoóného vyhotovenia vodnej stavby (geodeticre zameranie) - na
podklade katastrálnej ffidpy' certifikáty zhody, pripadne technické osve,dčenia podl'a
zák. č,90198 Z,.z. .,o stavebných výrobkoch", ktoré sa vyžadujri v zmysle protipožiarneho
zabezPečenia §tavby, závázné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo'Vranove n.T. ku
kglaudácíi stavby.

So stávbou móže byt začaté až po nadobudnutí právoplaínosti tohto povolenia.
Vodoprávne povglenie stráca platnost'; ak sa so stavbou nezačne v tehote do 2-
rokov odo dňa jeho právoplatnosti.

lo.

17.

18.

19,
spósobené vplvvom realizácig , ste_Y$J. V prípade ku škód platia ustaňovenia
občianskeho zákonníka,
Vrozpočte stavby. je nutné uvažovat' sfjnaněnými proshiedkami na úhradu škód, ktoté
,móŽu yzniknr]ť v priebehu výstavby na cudzích nehnutel'nostiach a zariadeniach.

v zmyšle § 21 ods, 1 písm. d), zákona č, 36412004 Z.z, , o vodách "

povol'uie

vyptišťanie vód z povrchového odtoku z objektu 104-00.í Dažd|ová kanalizácia do
povrchového toku Zámutovsky potok.

PoDMIENKY,PQVoLENIA NA VYpÚŠŤANIE VÓD z PoVRcHoVÉHo,o_PToKU :

1. Miesto vyptišt'ania vód z povrchového odtoku:
recipient: Zámutovsky potok, evidenóné číslo toku 114 (lD 4-30-09.858), lavý breh, k. rJ.

Zámutov, rkm 7,050,

2,. §pósob vypúštania : diskontinuátne vypúšťanie vód z povrchového odtoku, len počas
prívalových dažd'ov a topenia snehu a králkodobo po ich ukončeni.

B.)



Fre vypúšťanie vód z povrchového odtoku sa neurčujri limitné hódnoty
ukazovateíov znečistenia - srjlade s ust. § 9 ods. 3 NV č. 21912010 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobré-ho stavu vód.
Povinnosti producenta vód z povrchového odtoku:
pred vypúšťanífi do povrchových vód musia byť vody z povrchového odtoku zbavené
p!ávajricich látok a zneěisťujúcich látok.

Platnosť povolenia na osobítné užívanie Vód - nie je časovo obmedzené; v pripade
zmien v odvádzaní vód z povrchového odtoku (charakteristika/zloženie vypúšťaných
vód, navýšenie odvodňovanej plochy, apod) je potr:ebné požiadatipríslušný orgán
štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vód.

1. Org'án štátnej vodnej sp'rávy vsrjlade s § 24,,vodného zákona" móže vnovom
vodoprávnom konani povolenie na osobitné užívanie vód zmeniť alebo zrušiť,

2, Prípadní d'alší nadobr]datelia majetku, s ktoným bolo spojené povolenie na osobitné
užívanie vgd, sú povinní oznámjť oigánu Státnej vodnej spr{vy, že dešlo k prechgdu
alebo prevodu jeho vlastníctva,- do dvoch me§iacov odo dňa jeho uskutočnenia.

RozHoDNUTlE o NÁnnlerrncH ÚěASTNíKoV KoNANIA :

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany žainteresovaných rióastníkov konania
neboli. 'vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje óast' - rozhodnutie
o hámietkach účastníkov konania, Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boti
zostjladené a sú obsiahnuté v podrnienkach tohto rozhodnutia,

ODOVODNENlE

Okresný úrad Vranov nad Toplbu, odbor. starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa
31.03.2OZl žiadosť stavebnika; Obec Zámutov - v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obco,

!lvdanig rlodoplávneho povolenia na realizáciu' v9{nej stavby ,,ZÁMUTOV -
REKoNŠTRUKGIA MlEsTNYcH KoMUNIxÁclí A cHoDNiKoV _ §tavebný <lbjekt 104_
00.1 Daždbvá kanallzácia", umiestnenejv kat. úz. Obce Zámutov.
Pre uvedenú stavbu vydala Obeo Sot rozhodnutie o umíestnení stavby pod číslom Sol' -
2021t68-03 - OcÚ zo dňa 22.02,2021 (právoplatné 26.03.2021). Red;že'k'žiadostí žiadateť
nepredložil všetký podklady potrebné pre vydanie vodopiávneho povolenia okresný úrad
Vranov nad Topfou, odbor starostlivosii o životné prostredie - ako špecíálny stavebný úrad -
vyzval dňa 12,04.2021 žiadatel'a k predloženiu podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia
v predmetnej veci a prerušil vodoprávne konanie v termíne do 30 - dni od doruěenia výzvy,
Po predložení požadovaných dok|adov tunaJšl úrad oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom íistom zo dňa 13,05.2021začatie vodoprávneho konania, Súčasne na
prejednanie predlože_nej žiadosti narladil ústne pojednávanie na deň 01,06,2021, so
stretnutím na obecnom úrade Zámutov. Vzhl'adom na to, že sa jedná o liniovú stavbu
s vel'kým poČtom rjčastnikov konania bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou
vyhláškou, ktorá bola vyvesená na vývesnej tabuli obécného úradu Zámutov, na OÚ Vranov
nad Topl'ou - OSŽP a na webovej stránke MV SR po dobu 15 dní, neboli vznesené námietky
a pripomienky.
Ku konaniu boli doložené nasledovné podklad.y;
- projektová dokumentácia - 3 pare,
- rozhodnutie o umiestnenl stavby vy,dané obcou Sol'pod č. §of - 2021168-03 - OclJ zó dňa
22.02,2021 (právo platné 26, 03. 202 1 ),



- závázné stanovis.ko obce Sol v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona, vydané pod
č. Sol'2O21l68-02OcU zo dňa 12.04,2021,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a
dotknutých orgánov štátnej správy,
- závázné stanovisko cestného správneho orgánu vydané obcou Zámutov zo dňa
15.02,2021,
- závázné stanovisko nÚVZ so sídlom vo Vranove nad Toptou, č.
HŽP aPPLl 00296 tzot ooo7 22 zo dňa 1 2. 03. 2020,
- stanovisko OR HaZZ vo Vranove nad Toplou č. ORHZ-W2-2O20-000138-012 zo dňa
09.03,2020.

Úěastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči
vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby a na vypúšťanie vód
z povrchového odtoku.

Vo vodoprávnom povolenísú zohřadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby,
ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých
orgánov a organizácii,

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom
pojednávaní a prejednaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy
Okresný úrad Vranov nad Topl'ou, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako
sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadatetom je obec, z tohto dóvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona ě. ,14511995

Z.z. 
"o 

správnych poplatkoch", v zneni nesk, predpisov oslobodená od správneho poplatku.

PoUčerle

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podta § 53 a § 54 zákona ó. 7111967 Zb.
,o správnom konaní", v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote í5 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Vranov nad Topíou,
odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, je preskúmatel'né súdom.

[, l
Ll

lng. Anton Olah
vedúci odboru

l-



Doručí sa:

t]lčastnící konania:
l. Obec Zrá.mutov
2. SVP, š,p,, Ďumbierska 14,041 59 Košice
3. ALIVE ENG s,r.o., Pustá dolina, Q80 0l Prešov * projeklant
4. Účastníci konania - verejnou výlrláškou

Dotknuté orgán}:

5. Krajský pamiarkový urad, Hlavná l 15,080 01 Prešov
6. SVP, š.p,, Správa povodia Bodro-gu, M. R. Štef,ínilta 4 84125, O?5 34 Trebišov
7. VVS, a.s., Vranov nad Topťou
8. RÚ VZ Vrariov rr.T., Pribinova 95;093 01 Vranov nad Top|ou
9. ORHaZZ,A, Dubčeka 881,093 01 VranovnadToplbu
10. Výohodoslovenská distribučná, a,s., Mlynská31,042 9l Košice
l1. Orange Slovensko, a,s,
l2. Stovak Teleconr, a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
l3. SPP, a,s. Mlynské Nivy 44lB,8?5 l1 Bratislava 26.
14. otj_osŽp Vrarrov n.T. - Šsort
15,02 Slovakia s.r.o,, Einsteinova 24,852 O l Bratislava
l6. ANTIK Telecorn s.r,o. Dukl. Hř,dinov l00 l, 093 O l Vranov n.T,


