
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01  Prievidza____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/006728-016

Prievidza
03. 05. 2021

Rozhodnutie
Verejná vyhláška - povolenie na stavbu

Popis konania / Účastníci konania
Investor stavby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín IČO 37 915 568
požiadal dňa 29.06.2020 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Rekonštrukcia a rozšírenie
mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany, stavebný objekt: D301
Úprava rieky Nitra na pozemkoch KN-C parc. č. 2370/88, 2376/4, 2371, 1492/1 a na pozemkoch KN-E parc. č.
1502/1, 2376 v kat. území Nedožery.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom vydala obec Nedožery-Brezany
dňa 07.10.2020 pod číslom 145/2020-829/SP.

Účastníci konania:
1. SC TSK, Brnianska 3, Trenčín
2. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
3. Obec Nedožery-Brezany
4. DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 62, Žilina
5. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany
6. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – vlastníci susediacich pozemkov KN-C parc. č. 2370/13, 1497/12,
KN-E parc. č. 2370/1 a pozemku KN-C parc. č. 1492/1 na časti, ktorého je postavená stavba vo verejnom záujme
- most a časť cesty č. III/1799.

Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a
špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní podľa § 26 ods. 1) vodného zákona v spojení s
§ 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
vodnú stavbu s názvom

Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany,
stavebný objekt: D301 Úprava rieky Nitra Dažďová kanalizácia
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(ďalej len stavba)

v katastrálnom území Nedožery na pozemkoch KN-C parc. č. 2370/88, 2376/4, 2371, 1492/1 a na pozemkoch KN-
E parc. č. 1502/1, 2376 podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť DAQE Slovakia, s.r.o.,
Pribinova 62, Žilina, zodp. projektant Ing. Róbert Párnický, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 5473*A2 v
03/2019 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Technický popis vodnej stavby:

Projekt rieši úpravu koryta vodného toku Nitra, ktoré budú spočívať v rozšírení dna rieky a následnom vysvahovaní
brehu do sklonu 1:2 – 1:1,5, zároveň bude päta svahu a jeho časť opevnená kamennou rovnaninou z ukladaného
lomového kameňa. Zemné práce pozostávajú z odkopu brehu do požadovaného tvaru, pričom tieto odkopy budú
realizované spolu s odkopom nánosov pod mostom. Dno toku v dĺžke 72,0 m bude vyčistené od nánosov.

Spevnený bude pravý breh pred mostom v dĺžke 47,63 m a výške 1,0 m, pravý breh za mostom v dĺžke 10,1 m a
výške 1,0 m¬. Ľavý breh pred mostom medzi pätou svahu, oporným múrom chodníka a mostom v dĺžke 28,09 m
a ľavý breh za mostom v dĺžke 10,1 m a výške 1,0 m.

Podmienky povolenia vodnej stavby:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako
príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa povolenia na stavbu osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník
vodohospodárskemu orgánu pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o všeobecných
technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo
zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe
musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. O predĺženie doby
uskutočňovania vodnej stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení
výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej
správy začatie vodnej stavby.
9. Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v
zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených
obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného
technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na
komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č.
OU-PD-OSZP-2019/016807 zo dňa 02.07.2019:
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby prostredníctvom osôb
oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
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- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu 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, list č. OU-
PD-OSZP-2020/016539-002 zo dňa 24.06.2019:
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. ochranne prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov (zákon) v znení
neskorších predpisov a požiadať o súhlas na výrub obec Nedožery-Brezany.
- 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 poškodzovaniu a ničeniu.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-TN-OCDPK-2019/040738-002
zo dňa 13.12.2019:
- Zabezpečiť, aby na cestnom pozemku cesty I/64 neboli umiestnené žiadne ani trvalé zariadenia.
- Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebola cesta I/64 poškodzovaná
a znečisťovaná.
- Počas realizácie stavby zabezpečiť, aby na cestnom pozemku cesty I/64 nebol ukladaný žiadny materiál a predmety.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza list č. KPÚTN-2020/6850-7/39942/REH, zo dňa
01.06.2020:
- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom
KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického
kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
(pamiatkový zákon) a podľa § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce.
- Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení.
- 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 nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
- Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu.
- Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť
najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze. Správa o náhodnom
archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodiku odkryvu, rámcovom dátovaní a
fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí
troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0558/2019/Gar zo dňa 20.06.2019:
Všeobecné podmienky
- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi
investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel. č. +421 32 242 3201, e-mail: ivan.setnicky@spp-
distribucia.sk.
- Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do
prevádzky.
- V zmysle § 81 zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto
potrebu preložky vyvolal.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v
zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a
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bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované predstavuje
2 m na každú stranu jeho osi.
- Stavebník je povinný pri realizácií preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch
dotknutých touto preložkou a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo
preloženého plynárenského zariadenia.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských
zariadení a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo distribúčnej siete.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle
STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
- Pred realizáciou zemných prác a/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 a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,
stavebného zákona a iných všeobecne platných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702
01, TPP 702-02.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.: +421 32 242 3203) vstup na stavenisko
a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle
uvedených predpisov a noriem.
TECHNICKÉ PODMIENKY:
- Stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich
plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na
možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu,
prípadne poškodeniu.
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Rekonštrukciu mosta realizovať až po preložke plynovodu.
UPOZORNENIE :
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania,
každú zmenu je stavebník povinný prerokovať na SPP-D.

SSD, a.s., Žilina, list č. 4600056800 zo dňa 11.03.2020:
- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD (nadzemné NN vzdušné vedenia
a podperné body). Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu
tohto vyjadrenia.
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 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 vedenie a NN zemné vedenie na každú stranu 1 m), 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 a stabilitu podperných
bodov.
- 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.
- Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej
sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme
elektroenergetického zariadenia.
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- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612002555 zo dňa 29.01.2020 (platnosť do 29.07.2020):
Počas realizácie stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii a žiadame dodržať podmienky
ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 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.
- 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 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: Peter
Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh
všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 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 ST 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., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č.
351/2011 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 TKZ. 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, a.s.,
týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádz-
kovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky
zadanej cez internetovú aplikáciu a vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 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.
- Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorú podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo
s DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
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- 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, tel. č. 0907 877 907.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a to vytýčenie, oboznámenie pracovníkov, upozornenie pracovníkov
na možnú odchýlku, použitie vhodných strojov, zabezpečenie odkrytých zariadení pred krádežou, atď.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o
určenie bodu napojenia.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, list č. BB 0503/2020 zo dňa 24.02.2020 (platnosť do 23.08.2020):
- Počas realizácie stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii prevádzkovateľa Orange
Slovensko, a.s., Bratislava.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, list č. 110/2020/Pro/LD zo dňa 13.07.2020:
- V predmetnej lokalite sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve
StVS, a.s., Banská Bystrica a prevádzkovaní StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod 03 Prievidza.

SVP, š.p., OZ Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 6020/2019/2 zo dňa 17.07.2019:
- Stavba sa nachádza na vodohospodársky významnom vodnom toku Nitra (číslo toku 005, číslo hydrologického
poradia 4-21-11-1, parc. č. KN-E 1520/1 a KN-C 2376/4 – vodné plochy so založeným LV na vlastníka obec
Nedožery-Brezany), ktorý je v správe našej organizácie. ochranné pásmo predmetného toku je v zmysle STN 75
2102 stanovené vo vzdialenosti 10 m od brehových čiar.
- Začatie prác oznámiť zástupcovi organizácie (úsekový technik Ing. Poláková, tel. č. 0914 398 245 alebo Ďuriš tel.
č. 0907 794 689) a riadiť sa jeho pokynmi.
- Ku kolaudácií prizvať zástupcu organizácie, na kolaudácií odovzdať projekt skutočného vyhotovenia.
- Zhotoviteľ stavby na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby
v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.Z. o ochrane pred povodňami je povinný vypracovať plán
zabezpečovacích prác.
- Povodňový plán vypracovať v zmysle vyhlášky č. 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov, ich schvaľovaní a aktualizácií a zaslať povodňový plán na odsúhlasenie na OZ Piešťany.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe spôsobené účinkami vôd, splavenín
a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
- V zmysle vodného zákona je vlastník stavby vo vodnom toku na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú
bezpečnosť tak, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, zabezpečiť stavbu pred škodlivými účinkami vôd, splavenín,
ľadu a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Ďalšie podmienky pre uskutočnenie stavby:
- Odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť na schválenie tunajšiemu úradu.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich
právnych predpisov:

1. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal dňa 11.08.2020 pod č. OU-TN-
OCDPK-2020/021643-003 rozhodnutie na dočasné pripojenie cesty III/1779 z cesty I/64 v kat. území Nedožery.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli podané.

Všeobecné ustanovenia:
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
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Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie
právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené
začatie prác na stavbe.
Povolenie na vodnú stavbu s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 618/1.

Odôvodnenie
Investor stavby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín požiadal dňa
29.06.2020 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Rekonštrukcia a rozšírenie mostného
objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany, stavebný objekt: D301 Úprava
rieky Nitra na pozemkoch KN-C parc. č. 2370/88, 2376/4, 2371, 1492/1 a na pozemkoch KN-E parc. č. 1502/1,
2376 v kat. území Nedožery.

Pozemky KN-C parcely č. 2370/88, 2376/4 a KN-E parcely č. 1502/1 a 2376 v kat. území Nedožery sú vo vlastníctve
obce Nedožery-Brezany, ktorá uzatvorila Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve platnú k 29.12.2020 a Dodatok č. 1 k
Zmluve o budúcej kúpnej zmluve platný k 11.3.2021 s Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne.
Predmetom záväzku je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam s súlade s porealizačným zameraním stavby.
Investor stavby SC TSK je príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), bola zriadená
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a od 1.1.2007 bola zmenená forma hospodárenia z
rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Predmetom činnosti investora je okrem iného - správa a údržba ciest TSK,
správa a údržba cestného príslušenstva a investičná činnosť na cestách a mostoch TSK.

Pozemok KN-C parc. č. 1492/1, na ktorom je umiestnená časť mosta a časť komunikácie č. III/1799 (vlastníkom
stavby je TSK) je spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona č. 97/2013 Z.z. (494 vlastníkov a iných oprávnených
osôb). V zmysle ustanovení § 4 zákona č. 66/2009 Z.Z. o niektorých opatreniach pri majetkovom usporiadaní
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a na vyššie územné celky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívaného vlastníkom stavby dňom
účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval dňa 02.07.2020 investora stavby na
zaplatenie správneho poplatku. Po úhrade správneho poplatku tunajší úrad dňa 15.07.2020 vyzval stavebníka na
doplnenie podania, pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie
povolenia a zároveň konanie prerušil na dobu 30 dní odo dňa prevzatia. Stavebník listom zo dňa 14.08.2020 požiadal
o predĺženie lehoty na doplnenie podania. Vzhľadom na skutočnosť, že sa stavebníkovi nepodarilo zabezpečiť všetky
potrebné podklady v stanovenom termíne, požiadal o predĺženie termínu na doplnenie tunajší úrad žiadosti vyhovel a
konanie prerušil na dobu 90 dní odo dňa prevzatia. Stavebník SC TSK listom zo dňa 24.11.2020 požiadal o predĺženie
lehoty na doplnenie o ďalších 90 dní z dôvodu, že sa mu nepodarilo v stanovenej lehote uzatvoriť zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve s obcou Nedožery-Brezany, tunajší úrad žiadosti vyhovel.

Po doručení všetkých potrebných podkladov tunajší úrad oznámil dňa 08.04.2021 začatie vodoprávneho konania
verejnou vyhláškou (počet účastníkov konania nad 50) známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom
štátnej správy v zákonom stanovenej lehote a určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a
špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný
záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu
stavby vypracovala oprávnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán
obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné
prostredie: ŠVS, ŠSOPK, ŠSOH; KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza; OR PZ v Prievidzi, ODI; OÚ v Trenčíne,
OCDPK; StVS, a.s., Banská Bystrica; StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza; SSD, a.s., Žilina; SPP – distribúcia, a.s.,
Bratislava; Slovak Telekom, a.s.; Bratislava; Orange Slovensko, a.s. Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava; SVP,
š.p., OZ Piešťany.
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Obec Nedožery-Brezany vydala dňa 27.06.2019 pod č. 589/2019-761 záväzné stanovisko k stavbe s názvom
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-
Brezany. Na základe posúdenia zámeru skonštatovala, že stavba je v súlade s platnou ÚPD obce Nedožery-Brezany
schválenou OZ v Nedožeroch-Brezanoch prijatým uznesením č. 7/2012 zo dňa 29.02.2012, pričom záväzná časť je
prijatá ako VZN obce Nedožery-Brezany č. 1/2012 zo dňa 25.04.2012.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom vydala obec Nedožery-Brezany
07.10.2020 pod číslom 145/2020-829/SP. Mostný objekt sa nachádza v zastavanom území obce Nedožery-Brezany
a prevádza cestu III. triedy č. III/1799 cez rieku Nitra, táto cesta zabezpečuje dopravnú obsluhu územia obce Lazany
a Poruba.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky neboli
vznesené.

Projektant stavby: spoločnosť DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 62, Žilina, zodp. projektant Ing. Róbert Párnický,
autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 5473*A2.

Správny poplatok bol uhradený v predpísanej výške 30,- € v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka č. 60 písm. g) pri predpokladanom stavebnom náklade do 50
000,- € sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie
Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto
rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním odvolania na úrade, ktorý toto
rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:
- overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4
vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Nedožery-Brezany
podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123
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Doručuje sa
Obec Nedožery - Brezany, Družstevná 367, 972 12  Nedožery-Brezany, Slovenská republika


