OKRESÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ
Odbor starostlivosti o životné prostredie
ám. A.H. Škultétyho č. 11, 990 01 Veľký Krtíš
___________________________________________________________________________
Číslo spisu: OU-VK-OSZP-2018/003935

Veľký Krtíš 14.09.2018

STAVEBÉ POVOLEIE
Stavebník: Obec Balog nad Ipľom
Sídlo:
Hlavná č. 75
991 11 Balog nad Ipľom
IČO:
00 319 228
podal dňa 26.04.2018 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné
prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipľom – SO 01 – Chodník –
Stred – Dažďová kanalizácia“
a tiež o vydanie so stavbou súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd podľa ustanovenia
§ 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do povrchových vôd Bezmenného toku (Balocký).
Stavba bude uskutočnená na pozemkoch C-K parc. č. 1371, 2/1, 1374/1 a 1383/5
(pozemky umiestnené v zastavanom území obce) v katastrálnom území Balog nad Ipľom.
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog
nad Ipľom“ vydala obec Vinica pod č. spisu 213/2017 dňa 14.08.2017, rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2017.
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
vo veciach štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) zákona 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojitosti
s ustanovením § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka, v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) pre stavebníka – Obec Balog nad Ipľom, Hlavná č. 75, 991
11 Balog nad Ipľom, IČO: 00 319 228 vydáva
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povolenie
I./
podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, v spojitosti s § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona na uskutočnenie vodnej stavby:

„Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipľom – SO 01 –
Chodník – Stred – Dažďová kanalizácia“
na pozemkoch C-K parc. č. 1371, 2/1, 1374/1 a 1383/5 (pozemky umiestnené v
zastavanom území obce) v katastrálnom území Balog nad Ipľom.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši zlepšenie odtokových pomerov dažďových vôd v okolí
pozemných komunikácií a priamo na pozemných komunikáciách, vrátane navrhovaného
chodníka. Dôvodom budovania dažďovej kanalizácie ako súčasti chodníka pri ceste č. II/527
je zabezpečenie odvedenia dažďovej vody z vozovky cesty II/527 v dĺžke 75 m
a novopostaveného chodníka o šírke 1,5 m a dĺžke 366 m do jestvujúcich odvodňovacích
zariadení navrhovanými uličnými dažďovými vpustmi a betónovými žľabmi, nakoľko
budovaním chodníka sa zruší cestná priekopa odvádzajúca dažďovú vodu z vozovky cesty a
priľahlých pozemkov. <avrhovaná dažďová kanalizácia je zaústená do jestvujúcich
priepustov a cestných priekop, resp. do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
Chodník je v celej trase navrhovaný z betónovej zámkovej dlažby. Dažďová kanalizácia je
navrhovaná v súbehu (v koridore) splaškovej kanalizácie, resp. v trase jestvujúcich cestných
priekop a tak, aby boli dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí. Chodník zo
zámkovej dlažby bude o dĺžke 427,2 m a o ploche 686,28 m². Chodník vyznačený vodorovným
dopravným značením o dĺžke 35,90 m a o ploche 41,26 m².
<avrhovaná dažďová kanalizácia pozostáva:
1./ Zo samostatného betónového žľabu BGU o dĺžke 5,00 m zaústeného prípojkou D< 200
do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
2./ Z vetvy „A“ zaústenej do priepustu vedeného popod regionálnu cestu k odvodňovaciemu
rigolu. Vetva pozostáva z kanalizácie D< 200 o dĺžke 46,50 m, D< 300 o dĺžke 39,00 m, D<
400 o dĺžke 10,50 m, zo štyroch kanalizačných šácht, dvoch dažďových vpustov a z jedného
betónového žľabu BGU o dĺžke 6,50 m.
3./ Z vetvy „B“ zaústenej do priepustu vedeného popod miestnu komunikáciu – ulicu Športovú
do spevnenej cestnej priekopy. Vetva pozostáva z kanalizácie D< 200 o dĺžke 36,00 m, D<
300 o dĺžke 55,00 m, D< 400 o dĺžke 34,00 m, D< 600 o dĺžke 36,00 m, z piatich
kanalizačných šácht a piatich dažďových vpustov.
4./ Z vetvy „C“ tvorenej jedným uličným dažďovým vpustom zaústeným kanalizačnou
prípojkou D< 200 o dĺžke 4,00 m do jestvujúcej spevnenej cestnej priekopy.
Celá dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC rúr, revízne šachty z betónových
prefabrikovaných dielcov, uličné dažďové vpusty a betónové žľaby BGÚ z prefabrikovaných
dielcov. Zberná šachta na vtokovej strane priepustu popod cestu II/527 (vetva „A“) je
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monolitická s typizovaným oceľovým štvorcovým poklopom. Kanalizačné poklopy a mreže
dažďových vpustov a betónových žľabov sú liatinové.
Výmera odvodnených plôch je 811,50 m² v predpokladanom množstve Q=8,12 l/s (Qročné ꞊
701,6 m³/rok), pričom miesto vypúšťania je Bezmenný tok (Balocký) v r. km 1,0.
A/ Podmienky povolenia a povinnosti investora
1. Stavebníkom vodnej stavby bude: Obec Balog nad Ipľom, Hlavná č. 75, 991 11 Balog
nad Ipľom, IČO: 00 319 228.
2. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2020.
3. Vodná stavba bude uskutočnená na pozemkoch C-K parc. č. 1371, 2/1, 1374/1 a
1383/5 (pozemky umiestnené v zastavanom území obce) v katastrálnom území Balog
nad Ipľom.
4. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť
špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky
MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu
ustanovené v § 48 až 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
8. Na vodnej stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
9. Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) musí pre stavebné práce použiť len
výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola
pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri
používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v zmysle § 47 stavebného zákona.
10. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii stavby predložiť na špeciálny stavebný
úrad doklady o overení ich požadovaných vlastností.
11. Pred začatím stavebných prác požiadať všetkých vlastníkov sietí a zariadení verejného
technického vybavenia územia o vytýčenie polohy ich sietí a zariadení a dodržať
podmienky určené vlastníkmi sietí a zariadení verejného technického vybavenia územia.
12. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i stavebného zákona a dodržať ustanovenia nariadenia
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko.
13. Vodná stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny nesmú byť vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
14. V zmysle § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu
vhodným spôsobom.
15. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 písm. b)
stavebného zákona bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu, závady na
stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné
škody.
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16. Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe v zmysle príslušných
právnych predpisov.
17. Realizáciou stavby nesmú byť znečisťované verejné komunikácie, v prípade ich
znečistenia sú stavebníci povinní zabezpečiť ich priebežné čistenie.
18. Realizáciou stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.
19. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom
vykonávania štátneho vodoochranného dozoru.
20. Prerokovať s tunajším úradom zmeny oproti schválenému a overenému projektu, ktoré by
sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie
alebo majetkovoprávne vzťahy.
21. Stavebník je povinný podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému
pamiatkovému úradu Banská Bystrica a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález
nepoškodil alebo nezničil.
22. Pri realizácii prác dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí a priestorovú
normu STN 73 6005.
23. Križovania a súbehy budovanej vodnej stavby s podzemnými sieťami geodeticky
zamerať a odovzdať príslušnému správcovi siete.
24. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a križovaní s podzemnými inžinierskymi
sieťami oznámiť vopred správcovi siete a pred zásypom takého miesta prizvať zástupcu
správcu siete ku kontrole prác, zápisom v stavebnom denníku dokladovať stavebnému
úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.
25. Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať požiadavky uplatnené dotknutými
orgánmi a vlastníkmi sietí a zariadení verejného technického vybavenia územia:
25.1. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK) –
vyjadrenie číslo spisu OU-VK-OSZP-2018/005818 zo dňa 30.07.2018:
- Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia neboli
pripomienky.
25.2. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) - vyjadrenie
pod č. OU-VK-OSZP-2018/000828 zo dňa 09.01.2018:
- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce
pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre
fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14,
napr.: Povinný je
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhl. MŽP
SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to
jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť
na prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
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prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j.
v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok
pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie
zhromažďovanie je potrebný súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 97
ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch).
- Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa na nekontaminovanú zeminu a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa
materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste kde sa vykopal,
nevzťahuje zákon o odpadoch.
- Ku kolaudácii stavby:
Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Spolu s projektovou
dokumentáciou požadujeme predložiť aj doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi evidenčné listy odpadov vypracované pre odpady kat. č. 17 01 01, 17 02 01, 17 05 04
podľa prílohy č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, vážne lístky, faktúry, príjmové lístky a iné doklady preukazujúce, že odpady
boli odovzdané oprávnenej osobe na zhodnotenie resp. zneškodnenie.
25.3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica - stanovisko pod č. CS
SVP OZ BB 86/2018/174 CZ 4735/2018 - 39210 zo dňa 18.04.2018:
- Uličné vpuste sa požaduje vybaviť zariadením na zachytávanie plávajúcich látok, aby
v prípade zvýšenej zrážkovej činnosti nedochádzalo k splavovaniu nečistôt a následne
k upchávaniu uličných vpustov a následne aj dažďovej kanalizácie.
- Na spevnenej ploche je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by svojím charakterom mohli
nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v predmetnej lokalite
(napr. umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu
s nebezpečnými alebo škodlivými látkami a pod.).
- V rámci predmetnej výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité
látky a materiály škodiace vodám, taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné
udržiavať v bezchybnom technickom stave tak, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality
povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
25.4. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, stanovisko zo dňa
05.02.2018 pod č. BBRSC/00250/2018:
- Výšku obrubníka sa požaduje osadiť nad niveletu vozovky cesty tak, aby sa vozovka
cesty mohla zosilniťv prípade opravy cesty minimálne o 50 mm.
- Spojenie pôvodnej obrusnej a lovnej živičnej vrstvy vozovky a nové živičné vrstvy
vozovky v rozkopávke (uličná vpusť) musia byť preplátované na všetky strany a vrstvy
najmenej o 150 mm.
- Stavebník písomne prizve správcu cesty na odovzdanie staveniska a predloží
harmonogram prác na telese cesty.
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V plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).
Z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov
a cestných pozemkov Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
Stavebník v zmysle zásad „Hospodárenia s majetkom BBSK“ podľa oddielu VIII. článku
14 uzavrie s vlastníkom pozemku zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné
objekty a ich časť, ak budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.
Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby je uzavretie Zmluvy o zabezpečení vyvolaných
úprav vyplývajúcich z realizácie stavby umiestnenej v cestnom telese a súčastiach
pozemnej komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností
zmluvných strán pre prípad rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo iných úpravách
pozemnej komunikácie, jej súčastí, mostov a vybudovanej stavby, pričom prekládku
realizovanej stavby bude po celú dobu jej životnosti financovať vlastník stavby.
Stavebník zabezpečí osadenie určeného trvalého dopravného značenia zvislého aj
vodorovného na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby. V prípade, že
umiestnenie a osadenie dopravného značenia vykoná iná oprávnená osoba ako správca
cesty – podlieha vydaniu povolenia na zvláštne užívanie cesty.
Po vydaní stavebného povolenia stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať
vydané povolenie na zvláštne užívanie cesty pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11
vyhlášky č.35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Povolenie vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš.
Výstavbou chodníka nesmie dôjsť k ovplyvneniu smerového a výškového vedenia cesty
ani k šírkovému usporiadaniu cesty.
Realizáciou chodníka dôjde k zásahu do jazdného pásu cesty. Spätnú úpravu dotknutej
časti vozovky cesty v priestore medzi vozovkou cesty a obrubníkom chodníka sa
požaduje vykonať asfaltovým betónom v šírke minimálne 500 mm.
Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. – do 31.10. príslušného roka
pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty.
Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom
dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať
prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak,
aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.
Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti
s realizáciou stavby.
Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese
cesty.
Na zrealizovanú stavebnú úpravu sa viaže záručná doba 36 mesiacov odo dňa
zápisničného prevzatia vykonaných stavebných úprav – prác.
Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím
prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC, a.s..
Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného –
prevádzky schopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC, a.s..
V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje
sa, že práce sú neukončené.
V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi
cestnému správnemu orgánu a správcovi komunikácie.
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BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu
vyhradzuje právom určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžaduje všeobecný záujem.
25.5. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko pod č. OU-VK-OCDPK-2018/000907 zo dňa 16.01.2018:
- Požaduje sa v plnej miere dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- V prípade budúcej rekonštrukcie pozemnej komunikácie II/527 vlastník chodníka na
výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického
riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie chodníka v obci Balog nad
Ipľom.
- Žiadateľ je povinný pred začatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný
úrad) o určenie dočasného dopravného značenia na ceste II/527 v zmysle § 3 ods. 5 písm.
f) cestného zákona.
- Žiadateľ je povinný pred začatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný
úrad) o povolenie na zvláštne užívanie cesty II/527 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- Žiadateľ je povinný pred začatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný
úrad) o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/527 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti s výkonom stavebných prác je žiadateľ povinný
okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky
a informovať o tom správcu komunikácie.
- Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný
odstrániť na vlastné náklady.
25.6. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, odbor poriadkovej a opravnej
polície, stanovisko pod číslom ORPZ-VK-OPDP6-51-002/2018 zo dňa 10.01.2018:
- Pri stavebných prácach, ktoré budú vyžadovať obmedzenia na pozemných
komunikáciách sa požaduje zvoliť taký technologický postup pri realizácii stavebných
prác, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemných komunikáciách len
v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú.
- Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti
a ochrany chodcov voči prípadným pádom do otvorených výkopov.
- Úpravou napojenia chodníka na cestu II/527 resp. miestne komunikácie nesmie byť
v dotknutých miestach nijakým spôsobom ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a ani technický stav cesty.
- Navrhnuté vodorovné značky č. V 6a (Priechod pre chodcov) sa požaduje osvetliť
v zmysle STN 73 6110 (Projektovanie miestnych komunikácií), čl. 12.3.3.1 písm. d).
- Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov, ako aj cestného zákona č. 135/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov.
- Okresný dopravný inšpektorát odboru poriadkovej a dopravnej polície OR PZ vo
Veľkom Krtíši si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok,
pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný
záujem.
- O každej zmene, v súvislosti s cestnou premávkou informovať tunajší dopravný
inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.
26. Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu
kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku
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znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko
špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.
27. K užívaniu stavby vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok celej vodnej stavby
schválený štatutárnym zástupcom organizácie (vrátane návodu na údržbu a obsluhu od
jeho dodávateľa) a zabezpečiť nepretržitú prevádzku zariadenia, a to osobou zaškolenou
dodávateľom technológie.
28. Po ukončení vodnej stavby požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na užívanie vodnej
stavby podľa § 26 vodného zákona. K návrhu na vydanie povolenia na užívanie vodnej
stavby je potrebné priložiť geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
polohopisné a výškopisné zameranie podzemných sietí, ako aj ostatné doklady v súlade s
§ 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, certifikáty použitých materiálov a zariadení, prípadne
výsledky predpísaných skúšok.
B/ Všeobecné ustanovenia
1. Hotovú vodnú stavbu bude spravovať, prevádzkovať a udržiavať stavebník.
Prevádzkovanie vodnej stavby môže stavebník zveriť organizácii oprávnenej vykonávať
takúto činnosť, a to na základe dohody v zmysle všeobecne platných predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby, ktorý vypracoval
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Mosný, PhD., Hycomp, Povraznícka 8,
811 05 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5477*A2 s dátumom
vypracovania 11/2017.
3. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavať pre iného stavebníka môže
iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podľa osobitných
predpisov a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou.
Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ukončenia
výberového konania názov zhotoviteľa stavby a súčasne predloží doklad
preukazujúci oprávnenosť zhotoviteľa uskutočňovať predmetnú stavbu.
4. Povolenie na vodnú stavbu zaniká, ak oprávnený neprikročí k jej uskutočňovaniu do
dvoch rokov od vydania povolenia.
5. Po ukončení stavby možno túto užívať, len na základe povolenia na užívanie vodnej
stavby, ktoré vydá špeciálny stavebný úrad.
C/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
V rámci stavebného konania neboli zo strany známych účastníkov konania vznesené
námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 správneho poriadku.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebola stavba začatá a je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania.

II./
podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd, t.z. na
diskontinuálne vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd z pozemnej
komunikácie a chodníkov) s vyústením do Bezmenného potoka (Balocký) v r. km 1,0
ľavobrežným výustným objektom.

Rozhodnutie č. spisu OU-VK-OSZP-2018/003935

Strana 9

Podmienky, za ktorých sa povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, vyplývajúce
z vodného zákona a z V SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd:
1. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd bude prebiehať
v diskontinuálnom režime v čase zrážok a krátkodobo po ich odoznení a pri topení
snehovej prikrývky.
2. Miesto vypúšťania je Bezmenný potok (Balocký) ľavobrežným výustným objektom
v r. km 1,0. Bezmenný potok vyúsťuje do vodohospodársky významného vodného
toku Ipeľ v r. km 79,0 ako pravostranný prítok s dĺžkou 2,4 km.
3. Dažďová kanalizácia odvádza vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa
nepredpokladá, že obsahuje látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu
povrchových vôd, jedná sa o zrážkové vody z pozemnej komunikácie a chodníkov pri
predmetnej komunikácii v obci Balog nad Ipľom. Výmera odvodnených plôch je
811,50 m².
4. Predpokladané množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku z komunikácie
a chodníkov je Q = 8,12 l/s (Qročné ꞊ 701,6 m³/rok).
5. Vlastník a prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie je Obec Balog nad Ipľom, Hlavná č.
75, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 00 319 228.
6. Všetky vody z povrchového odtoku odvádzané dažďovou kanalizáciou je potrebné
v súlade § 36 ods. 17 vodného zákona prečistiť na zariadeniach na zachytávanie
plávajúcich a sedimentujúcich látok (koše uličných vpustí) pred vyústením do
povrchových vôd v súlade s vydanými príslušnými stavebnými povoleniami
k jednotlivým stavebným objektom. Plávajúce látky odstraňovať prostredníctvom
vhodných zariadení (mreža resp. hrablice osadené na vtoku do zatrubnenej časti
potrubia s vhodnou svetlosťou otvorov), čistené po každom väčšom daždi.
7. Všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na charakter, zloženie a množstvo vypúšťaných
vôd z povrchového odtoku musí vlastník a prevádzkovateľ odvodňovacieho systému
bezodkladne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy a správcovi povodia a s nimi
vopred prerokovať.
8. Do dažďovej kanalizácie nebudú zaúsťované iné vody, ako vyššie popísané vody
z povrchového odtoku.
9. Dažďovú kanalizáciu a objekty na nej (šachty, výustný objekt a pod.) podrobovať zo
strany vlastníka pravidelnej vizuálnej kontrole, zabezpečovať jej čistenie
a odstraňovanie zachytených plávajúcich látok, ktoré budú likvidované v súlade so
súčasnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
10. Výustné objekty udržiavať trvalo prípustné a vo vyhovujúcom stave pre kontrolné
orgány a organizácie.
11. Do prevádzkového poriadku dažďovej kanalizácie zaznamenávať vyššie popísané
činnosti.
12. Na odvodňovaných plochách komunikácie a cesty II/527 je neprípustné vykonávať
činnosti, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu vôd škodlivými resp. obzvlášť
škodlivými látkami.
13. Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu celého odvodňovacieho systému súvisiaceho
s odvádzaním, zachytávaním a vypúšťaním vôd z povrchového odtoku z predmetných
plôch do povrchových vôd v zmysle prevádzkového poriadku schváleného štatutárom
organizácie.
14. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mohli nastať počas realizácie vodnej stavby a
mali by vplyv na podmienky vypúšťania bude stavebník povinný požiadať ku
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kolaudácii o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a zároveň aj o vyjadrenie
SVP, š.p., OZ Banská Bystrica k prípadnej zmene podmienok vypúšťania.
15. Odvodňovací systém a všetky objekty na ňom prevádzkovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom vypracovaným na základe skutočne zrealizovaného stavu a v súlade
s podmienkami povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v časti I. tohto rozhodnutia,
schváleným štatutárom organizácie a súčasne v súlade s návodom na obsluhu a údržbu
od dodávateľa/výrobcu technologického vybavenia.
16. O prevádzke a čistení viesť počas prevádzky vodnej stavby presnú evidenciu
v prevádzkovom denníku.
17. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré bolo
vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú podľa § 22 ods. 1
vodného zákona na ďalšieho nadobúdateľa takéhoto majetku, ak bude tento majetok
naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší
nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu
vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd do
dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
18. Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku sa neurčujú limitné hodnoty, podľa § 9 ods.3
NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.
19. Pred uplynutím časovej platnosti povolenia požiadať v dostatočnom predstihu (min.
60 dní) o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenili podmienky, za ktorých bolo
povolenie vydané, alebo o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd.
20. Platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd je podľa § 21 ods. 2 vodného zákona
určená do 30.09.2028. Povolenie je vykonateľné až od uvedenia vodnej stavby do
užívania.

Odôvodnenie
Stavebník Obec Balog nad Ipľom, Hlavná č. 75, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 00
319 228 podal dňa 26.04.2018 na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o
životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Chodník pri
regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipľom – SO 01 – Chodník – Stred – Dažďová
kanalizácia“ a tiež o vydanie so stavbou súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd
podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do povrchových vôd Bezmenného toku (Balocký).
Stavba bude uskutočnená na pozemkoch C-KN parc. č. 1371, 2/1, 1374/1 a 1383/5
(pozemky umiestnené v zastavanom území obce) v katastrálnom území Balog nad Ipľom.
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog
nad Ipľom“ vydala obec Vinica pod č. spisu 213/2017 dňa 14.08.2017, rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2017.
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznámil listom pod č. OU-VK-OSZP2018/003935 zo dňa 18.07.2018 začatie stavebného konania a vodoprávneho konania vo veci
vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. d) vodného
zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
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Pretože špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a
predložená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej posúdenie, špeciálny stavebný
úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň určil lehotu, dokedy
môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a upozornil ich, že na
neskoršie podané námietky neprihliadne.
V stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62
stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie predložil:
− Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, ktorú vypracoval
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Mosný, PhD., Hycomp, Povraznícka 8,
811 05 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5477*A2 s dátumom
vypracovania 11/2017.
− Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad
Ipľom“ ktoré vydala obec Vinica pod č. spisu 213/2017 dňa 14.08.2017.
− Výpis z katastra nehnuteľnosti – list vlastníctva č. 1060, č. 432 – čiastočný zo dňa
26.04.2018.
− Kópie katastrálnych máp pre parcely dotknuté týmto rozhodnutím zo dňa 26.04.2018.
− Stanovisko obce Vinica pod číslom 197/2018 zo dňa 11.07.2018 podľa § 120 ods. 2
stavebného zákona na stavbu „SO 01 – Chodník Stred – Dažďová kanalizácia“.
− Autorizačné osvedčenie Ing. Vladimíra Mosného, autorizovaného stavebného inžiniera s
reg. č. 5477*A2.
− súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania, ktorých požiadavky boli
zahrnuté v podmienkach povolenia (Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti
o životné prostredie (úsek ŠSOPaK) – vyjadrenie číslo spisu OU-VK-OSZP2018/005818 zo dňa 30.07.2018, (úsek ŠSOH) - stanovisko pod č. OU-VK-OSZP2018/000828 zo dňa 09.01.2018, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií pod č. OU-VK-OCDPK-2018/000907 zo dňa 16.01.2018,
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB
86/2018/174 CZ 4735/2018 - 39210 zo dňa 18.04.2018, Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, odbor poriadkovej a opravnej polície pod číslom
ORPZ-VK-OPDP6-51-002/2018 zo dňa 10.01.2018, Banskobystrická regionálna správa
ciest, a.s. Banská Bystrica zo dňa 05.02.2018 pod č. BBRSC/00250/2018).
V rámci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby bolo riešené aj povolenie na osobitné
užívanie vôd, a to na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďové vody z komunikácií a
chodníkov) prostredníctvom dažďovej kanalizácie do povrchových vôd – Bezmenný potok
(Balocký). K povoleniu na osobitné užívanie vôd sa vyjadril Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. Banská Bystrica pod číslom CS SVP OZ BB 86/2018/174 CZ 4735/2018 - 39210
zo dňa 18.04.2018, v ktorom súhlasí s vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd.
Povolenie na osobitné užívanie vôd, vydané pod bodom II. tohto rozhodnutia je v
súlade s požiadavkami uvedenými v § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
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ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a v súlade s požiadavkami vodného
zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že predmetným rozhodnutím nie sú
ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, vyhovel orgán štátnej
vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok rozhodnutia.
Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov
nevzniesol pripomienky ani námietky k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Chodník pri regionálnej ceste II/527 v obci Balog nad Ipľom – SO 01 – Chodník – Stred –
Dažďová kanalizácia“ a k vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd t.j. na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do povrchových vôd Bezmenného toku (Balocký).
Na základe predložených podkladov a uvedených skutočností rozhodol špeciálny
stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, kde sú určené
podmienky, pri dodržaní ktorých je možné vodnú stavbu uskutočniť.
Obec Balog nad Ipľom je oslobodená od správnych poplatkov v zmysle § 4 ods. 1 písm.
a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V prípade potreby si nechá stavebník overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na
Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Pavel ŠALAMÚ
vedúci odboru
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Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia
Doručuje sa do vlastných rúk:
1. Obec Balog nad Ipľom, Hlavná č. 75, 991 11 Balog nad Ipľom + verejná vyhláška
2. Ing. Vladimír Mosný, PhD., Hycomp, Povraznícka 8, 811 05 Bratislava
3. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. SHMÚ, RS Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica
a vedomie:
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
6. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie /ŠSOH/
8. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie /OPaK/
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, 990 01
Veľký Krtíš
10. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CD a PK, A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
11. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O. Box 4, 974 01 Banská Bystrica
12. SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Správa PHI, Fiľakovská cesta 45, 984 80 Lučenec
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
14. OR PZ, OPaDP, ODI, Banícka č. 25, 990 01 Veľký Krtíš
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Závod 02, Lučenec - Veľký
Krtíš, Banícka č. 39
16. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 B. Bystrica
17. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
18. Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni, Prše 723,
992 01 Modrý Kameň

