
OBEC OSRBLIE 
Stavebný úrad 

Stredná 230, 976 45 Osrblie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo:292/21                                                                                                V Osrblí 11.10.2021 
Ev.č.:  

                                               
                                                    VEREJNÁ VYHLÁŠKA      
            
VEC:      
Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica v.z. Ing. 
Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno   
-návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Investičné projekty v 
Národnom biatlonovom centre SO 06- Prekládka vodovodu  

 
Územné rozhodnutie a rozhodnutie 

o umiestnení stavby a využití územia 
 

   Obec Osrblie, príslušný stavebný úrad  podľa §-u 117  zákona číslo:50/1976 Zb.,o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon)  v  znení  neskorších 
predpisov(ďalej len stavebný zákon),na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia 
takto  

rozhodol: 
podľa §-u 37,stavebného zákona a podľa  §-u 39,39a,  stavebného zákona vydáva toto  

územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby: 
pre navrhovateľa : 
Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica v.z. Ing. 
Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno   
časť pozemku parc.č. KN-C : 569, 570, 571, 572/6, 697/2, 696, 580, 1807 v kat. úz. Osrblie 

 
určuje za stavebný pozemok a umiestňuje  na ňom  stavbu: 

"Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre SO 06- Prekládka vodovodu " 
 

pre navrhovateľa : 
Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica v.z. Ing. 
Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno   
 
   Podľa §-u 39,39a, stavebného zákona  a §-u 4 vyhlášky MŽP SR číslo:453/2000 
Z.z.,stavebný úrad na umiestnenie stavby  a na obsah projektovej dokumentácie   určuje tieto 
podmienky a požiadavky: 
1) Slovak Telekom a.s. Bratislava: 
1. 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.  
2. 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.  
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 
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správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521  
4. V zmysle§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant.  
5. 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.  
6. Upozorňujeme žiadatel'a, 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 zaradení.  
7. 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 
žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podl'a § 68 zákona č, 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  
9.V prípade, že žiadate!' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 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. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si 
obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.  
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521  
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.  
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s.  
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadate!' nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez  
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.  
Všeobecné podmienky ochrany SEK : 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:  
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 
Slovak Telekom,a.s.  
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia  
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia  
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, 
zlievsky@zyry.sk, 0907 877907  
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
rôznou funkčnosťou.  
2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  
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• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu  
terénu,  
• Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 
ochranu stanovené  
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 
30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu  
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 
hĺbiace stroje)  
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia  
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129  
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá 
za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)  
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 
2)StVPS a.s., Banská Bystrica: 
-V dôsledku prekládky vodovodu a zmeny trasy vodovodného potrubia nesmie dôjsť k 
zhoršeniu súčasných prevádzkových podmienok, musí byť zaručená primeraná ochrana 
potrubia a umožnený trvalý prístup k vodovodu počas výstavby a aj po sprevádzkovaní stavby 
pešo aj mechanizmami pre prípad vykonávania opráv a údržby na vodovodnom potrubí 
-V zmysle Zákona 442/2002 Z.z náklady na preložku verejného vodovodu znáša osoba,z 
podnetu ktorej sa uskutočnila. Vlastníctvo verejného vodovodu sa po zrealizovaní preložky 
nemení. Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu 
dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie 
skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov. 
-Požadujeme prekládku verejného vodovodu vybudovať v zmysle „Technických štandardov“, 
ktoré sú uvedené na stránke www.stvs sk, sekcia investičné projekty. 
-V stavebnom konaní je nutné predložiť Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a 
prevzatia preložky prívodného vodovodného potrubia, uzatvorenú medzi investorom stavby a 
vlastníkom existujúceho verejného vodovodu (StVS, a.s.).  
-Aby parcely, kde je situovaná trasa navrhovanej prekládky vodovodu, boli verejne prístupné, 
ponechané bez oplotenia 
-V prípade vedenia trasy preloženého vodovodu súkromnými pozemkami, žiadame k 
stavebnému konaniu predložiť „Zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene", ktorú uzavrie 
Investor s vlastníkmi pozemkov s obmedzeniami vo využívaní pozemkov v pásme ochrany 
verejného vodovodu v šírke 1,5 m od okrajov potrubí obojstranne v súlade s § 19 zákona č. 
442/2002 Z.z 
-V zmysle Zákona 442/20020 Z.z. §3: Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú 
zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. 
Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové 
účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). 
V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí túto požiadavku zabezpečiť 
investor iným spôsobom. 
Upozorňujeme: 
Verejný vodovod slúži na zabezpečenie dodávky vody pre pitné a hygienické účely. 
-Všetky navrhované inžinierske siete požadujeme skoordinovať. Odstupové vzdialenosti medzi 
navrhovanými inžinierskymi sieťami a existujúcimi inžinierskymi sieťami požadujeme dodržať 
min. v zmysle STN 73 6005. 

-strana tretia rozhodnutia UR- 292/21 - 



-Do projektovej dokumentácii požadujeme doplniť pozdĺžny profil Vetvy 2. 
-V prípade potreby a miestnej situácie pri realizácii preložiek verejného vodovodu, požadujeme 
na konci preložiek osadiť hydranty na odvzdušnenie potrubia (požadujeme odkonzultovať na 
stavbe so zástupcom StVPS, a.s - Mgr. Molčan). 
Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 
Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). 
Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej 
dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za 
súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. 
Podmienky napojenia na verejný vodovod: 
- Prepojenie existujúceho vodovodu a preloženého vodovodu realizuje výlučne StVPS, a.s., na 
základe objednávky podanej na Zákazníckom centre, Sekurisova 4, Brezno. Prepojenie bude 
realizované na náklady odberateľa. 
Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodného potrubia.  
Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení 
v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby: 
-Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie 
podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej 
spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist.zariadení v správe našej spoločnosti. 
-Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v 
zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne : 
- min. 1.5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; min. 2.5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 
priemer 500 mm. 
-V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne : 
-min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; 
-min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne 
-V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z 
z. zakázané ; 
-vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by 
mohli ohroziť ich technický stav; 
-vysádzať trvalé porasty; 
-umiestňovať skládky; 
-vykonávať terénne úpravy. 
-Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme 
rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 
„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. 
-V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do 
pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu, je 
stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 
alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, 
prípadne prevádzkovateľa. 
-Požadujeme prizvať zástupcu StVPS. a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného 
vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do 
stavebného denníka 
-V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na 
požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti 
verejného vodovodu. 
-V prípade poškodenia zariadení a sieti v prevádzke StVPS, a.s počas realizácie stavby 
zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s. 
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-V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi 
poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť 
príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.  
3) SSD a.s. Žilina: 
1.V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia 
Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. 
2.Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 
Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od 
krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové 
vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať 
manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú 
stranu. Pri realizácii výkopových  
prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 
3.V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 
našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
4.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. 
5.V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 
6.Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise 
o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 
4) Stredoslovenská vodárenská a.s. Banská Bystrica: 
1)Prekládka vodovodu je vyvolanou investíciou - náklady bude znášať investor, pričom 
vlastnícky vzťah k vodovodu sa tým nezmení. Pred vydaním stavebného povolenia investor 
uzavrie s StVS, a. s., Banská Bystrica (organizačno-právne oddelenie) „Zmluvu o podmienkach 
realizácie, odovzdaní a prevzatí preložky verejného vodovodu“. 
2)Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi dokončenú stavbu po 
vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného realizovania 
stavby a súvisiacich dokladov. 
3)Nakoľko po zrealizovaní Preložky bude vodovod umiestnený v území vo vlastníctve investora, 
investor je povinný rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu v súlade s §19 zákona č. 
442/2002 Z. z., t.j. v rozsahu 1,5m od okrajov potrubia obojstranne - vzájomné vzťahy žiadame 
upraviť „Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ na úrovni investora a StVS. 
a.s., Banská Bystrica (organizačno-právne oddelenie) pred vydaním stavebného povolenia. (V 
pásme ochrany verejného vodovodu nesmú byť umiestnené žiadne pozemné a podzemné 
objekty, vytvárané skládky, vysádzané stromy, zmenená niveleta upraveného terénu pod 
hranicu určenú STN 75 5401 a vykonávané iné činnosti, ktoré by bránili prevádzkovateľovi vo-
dôvodu prístupu k potrubiu pešo a mechanizmami, alebo by mohli ohroziť jeho technický stav.) 
4)Preložku žiadame zrealizovať v zmysle „Technických štandardov pre siete verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií“, zverejnených na www.stvs.sk - Investičné projekty. 
5)V zmysle par. 46 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť 
vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť. 
6)Podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo 
skoordinované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území - nesmie dôjsť k zhoršeniu 
pomerov v dodávke vody pre súčasných odberateľov. 
7)Existujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v našom majetku prevádzkuje  
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Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská 
Bystrica. Táto spoločnosť je oprávnená vyjadrovať sa z hľadiska ochrany existujúcich 
inžinierskych sietí v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica a z hľadiska podmienok napojenia sa 
na tieto siete. Spôsob a miesto napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ako aj 
bilančný prísľub na dodávku vody z verejnej siete a vypúšťanie splaškových vôd do verejnej 
kanalizácie určí prevádzkovateľ existujúcej vodárenskej infraštruktúry. Dokumentáciu žiadame 
predložiť prevádzkovateľovi infraštruktúry v našom majetku StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 
974 00 Banská Bystrica. Prípadné oprávnené požiadavky vyplývajúce z ich vyjadrenia žiadame 
bezpodmienečne rešpektovať. 
5) Lesy SR š.p. OZ Čierny Balog: 
-Bližšie podmienky budú stanovené pri stavebnom konaní.  
6) Obec Osrblie: 
1. Pozemok po dokončení prác uviesť do pôvodného stavu.  
2. Na dotknutú časť pozemku po realizácii prekládky vypracovať geometrický plán a na základe 
GP uzavrieť vecné bremeno. Náklady so zriadením vecného bremena znáša stavebník.  
 

V konaní  neboli uplatnená námietky ani pripomienky účastníkov konania. 
 
          Toto rozhodnutie platí dva roky odo dňa,keď nadobudne právoplatnosť. 
Druh,účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia: 
Navrhovaná prekládka vodovodu rieši dve vetvy (V1 a V2), ktorých trasa bude vedená 
takmer v celej dĺžke vo vzájomnom súbehu. Svojou polohou nebude zasahovať do telesa 
navrhovanej kolieskovej a bežeckej dráhy. Pri paralelnom vedení bude odstup od okraja 
dráhy min. 2,0 m. Trasa prekládky bude vedená vo voľnom teréne, resp. v miestnej 
komunikácii. Prekládka bude včelej dĺžke realizovaná z tlakového potrubia PE 100 RC DN 
125 (D140x8,3). Realizácia prác je plánovaná v dvoch etapách. 
Vetva „V1“ 
Od miesta napojenia na existujúci vodovod OC DN 125 bude križovať navrhovanú 
kolieskovú a bežeckú dráhu, od smerového lomu VB1 po VB2 bude pokračovať po jej ľavej 
strane. Od smerového lomu VB3 po VB4 je vedená v telese miestnej komunikácie. Zvyšná 
časť trasy je vedená súbežne s hranicou parcely KN-C 580 a ukončená je na pravej strane 
od vstupu do areálu, na okraji miestnej komunikácie, kde sa opäť napojí na pôvodnú trasu 
vodovodu OC DN 125. Dĺžka prekladaného úseku bude 184,66 m. Na začiatku aj na konci 
prekládky bude osadený uzáver DN 125 ovládaný zemnou súpravou. V km 0,139 51 bude v 
najnižšom mieste trasy osadený podzemný hydrant DN 80, ktorý bude slúžiť na odkalenie 
potrubia. Hĺbka vodovodného potrubia OC DN 125 nebola overená v teréne, preto výškové 
vedenie na začiatku a konci prekládky bude prispôsobené skutkovému stavu. 
Vetva „V2“ 
Na začiatku navrhovanej prekládky je trasa vedená súbežne s ľavou stranou kolieskovej a 
bežeckej dráhy, od sta- ničenia km 0,038 82 pokračuje trasa až po koniec prekládky v 
súbehu s vetvou „V1“. Celková dĺžka prekládky je 210,03 m. Na jej začiatku aj na konci bude 
osadený uzáver DN 125 ovládaný zemnou súpravou. V km 0,170 63 bude v najnižšom 
mieste trasy osadený podzemný hydrant DN 80, ktorý bude slúžiť na odkalenie potrubia. 
Hĺbka vodovodného potrubia OC DN 125 nebola overená v teréne, preto výškové vedenie na 
začiatku a konci prekládky bude prispôsobené skutkovému stavu. 
 

ODÔVODNENIE: 
   Podkladom na rozhodnutie boli nasledovné skutočnosti: 
   -podaný návrh,projektová dokumentácia , oznámenie konania,miestne zisťovanie,zápisnica 
z konania,vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. 
   Úvahy pri hodnotení dôkazov:  
   Zúčastnení na miestnom zisťovaní zhodne konštatovali že so stavbou nebolo 
započaté.Predložený návrh bol podaný  a doplnený v súlade s §-om 3 Vyhlášky MŽP SR 
č.:453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj 
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. 
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Rozhodnutia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia dotknutých správcov sietí technického 
vybavenia nie sú zamietavé.Ich podmienky a požiadavky boli zahrnuté do tohto rozhodnutia. 
   Použitie správnej úvahy pri použití právnych predpisov,na základe ktorých sa 
rozhodovalo:  
   Územné konanie bolo začaté na návrh účastníka.K návrhu bola doložená projektová 
dokumentácia  ustanovená vykonávacím predpisom. V návrhu sa uviedol zoznam  
právnickych osôb a fyzických osôb,ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci 
konania.Uvedené je v súlade s ustanovením §-u 35 stavebného zákona(ďalej len SZ),pre 
začatie územného konania.   Stavený úrad oznámil začatie územného konania a z konania 
spísal zápisnicu .Súčastne upozornil účastníkov ,že svoje námietky a pripomienky  môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní,inak že sa na ne neprihliadne. 
   Dotknuté orgány  boli upovedomené jednotlivo.   Ich stanoviská nie sú zamietavé a u tých  
ktorý neoznámili  svoje stanovisko k navrhovanej stavbe ,predpokladá sa ,že so stavbou 
z hľadiska  ním sledovaných záujmov súhlasia.Uvedené je v súlade s §-om 36 SZ.  
Podkladom na vydanie  územného rozhodnutia sú územné plány obcí zón. Obec má 
schválený územný plán a stavba je  s ním v súlade.    
    V konaní stavebný úrad zabezpečil súlad dotknutých orgánov   a ich vzájomný súlad. 
Uvedené je v súlade s §-om 37 stavebného zákona.Podľa §-u 39 a 39a a 39b stavený úrad 
vydal toto územné  rozhodnutie . 
   Vyrovnanie sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a ich vyjadreniami 
k podkladom rozhodnutia: 
Námietky neboli uplatnené. Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak,ako je to 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
POUČENIE:  
   Podľa § 53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní má účastník konania 
právo podať odvolanie   proti tomuto rozhodnutiu  do 15 dní odo dňa oznámenia tohto 
rozhodnutia  na Obec Osrblie,  stavebný úrad.  Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až 
po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom  konaní.    
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle pod dobu 15 

dní. 
 
 
 
 

 

                                                                                                     Bc.Peter Siman 

                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 

Vyvesené na  úradnej tabuli                                       Zvesené z  úradnej tabuli                                   
a na svojom webovom sídle                                       a zo svojho  webového sídla                       
Obce  Osrblie                                                               Obce Osrblie 
dňa: 11.10.2021                                                            dňa: 
podpis  pracovníka: Kňazíková Iveta                         podpis  pracovníka: 
pečiatka  obce                                                              pečiatka obce 
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