
  

 OBEC PREČÍN 

 Obecný úrad v Prečíne č.304, 18 15 Prečín 

  

 

Číslo: 764/2018, 34/2019-TA5/A-10                                                             v Prečíne   dňa: 24.06.2019 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

Navrhovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný 

závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany  (ďalej len „navrhovateľ“) podal 

dňa  28. 11. 2018  a po prerušenom územnom konaní doplnil dňa 14. 01. 2019  návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Prečín – úprava Domanižanky“,  

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č.: 106/2, 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 140, 143/2, 144/1, 146, 

152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/3, 176, 181, 182, 186/3, 194/2, 490/45, 490/46; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 142/19, 

142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 

227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č.: 106/1, 106/2, 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 140, 143/2, 

144/1, 146, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/3, 176, 181, 182, 186/3, 194/2, 490/45; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 142/28, 

142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 223,  224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 

233/4, 233/6, 233/8, 233/9;   

v   kat. území  Prečín, v obci Prečín, ku ktorým  má čiastočne súhlasy vlastníkov pozemkov, čiastočne 

doklady o inom práve – zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve;  stavba je v súlade s územným plánom obce 

Prečín, schváleným  Obecným zastupiteľstvom  Prečín uznesením č.  60/2017 a VZN č. 1/2017  zo dňa 

29. 6. 2017. Stavba  bude uskutočňovaná vo verejnom záujme.  

Dňom doplnenia návrhu bolo začaté územné konanie. 

Navrhovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, na územnom konaní  dňa 19. 02. 2019 

požiadal stavebný úrad o vylúčenie pozemkov KNC par.č. 106/1 a KNE parc.č. 223 v k.ú. Prečín 

navrhovaných a citovaných v oznámení o začatí územného konania verejnou vyhláškou ako dočasný 

záber, z dôvodu že realizácia v danom úseku pred pozemkom KNC parc.č. 106/1 bude realizovaná 

z koryta vodného toku Domanižanka a na pozemku KNE parc.č. 223 sa nebude umiestňovať zariadenie 

staveniska, o čom bude predložená upravená celková situácia projektantom .  Od vylúčenia KNC parc.č. 

106/1 v k.ú. Prečín navrhovateľ  z dočasného záberu tohto pozemku upustil z dôvodu, že vlastník tohto 

pozemku nedal súhlas  k dočasnému záberu  a jedná sa o minimálny záber 1 m2. 

Rozhodnutím  - verejnou vyhláškou  číslo:  764/2018, 34/2019-TA5/A-10 zo dňa 04. 03. 2019  stavebný 

úrad podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) územné konanie  prerušil a vyzval navrhovateľa 

výzvou pod číslom:  764/2018, 34/2019-TA5/A-10 zo dňa 04. 03. 2019  v určenej lehote doplniť 

podklady pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, čím mu umožnil  nedostatky 

podania odstrániť. 

Dňa 23. 04. 2019 obdržal stavebný úrad doplnené podklady: 

 doplnenú celkovú situáciu v súlade s platným majetkovoprávnym stavom a doplneným upustením od 

záberu pozemkov KNE parc.č. 223  KNC parc.č . 106/1 v k.ú. Prečín. 

Doplnením týchto podkladov navrhovateľ splnil výzvu na doplnenie podkladov pod číslom:  764/2018, 

34/2019-TA5/A-10 zo dňa 04. 03. 2019  . 
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Navrhovateľ  ďalej oznámil  dňa 23. 04. 2019 zmenu v návrhu na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby v stave  KNC a KNE , v pozemkoch a to nasledovne: návrh sa dopĺňa: v trvalom 

zábere o pozemky KNC parc.č.: 123/2, 137, 141, 145/1, 149/2, 175/2, 186/1, 186/2, 195/6, 196, 197/1, 

226/2, 490/3 v dočasnom zábere sa dopĺňa o pozemky KNC parc.č.: 123/2, 137, 141, 145/1, 149/2, 

175/2, 186/1, 186/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/46; v trvalom zábere  sa vypúšťajú pozemky :  KNC 

parc.č. 106/2, 490/45, v dočasnom zábere sa vypúšťa pozemok KNE parc.č.. 223 a KNC parc.č. 106/1 

v k.ú. Prečín, v obci Prečín.  

 

Stavebný úrad v zmysle § 29 ods. 4 v spojení s § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil  dňa 24. 04. 

2019 pod číslom: 764/2018, 34/2019-TA5/A-10 verejnou vyhláškou účastníkom konania 

pokračovanie územného konania po doplnení podkladov. Do doplnených podkladov rozhodnutia 

bolo možné nahliadnuť a vyjadrenie k nim i  k spôsobu ich zistenia podať na Spoločnom obecnom úrade 

Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34, na 3. podlaží, č. dv. 326;  

v úradné dni (pondelok, streda), v lehote do 7  pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na 

vyjadrenie podané na stavebnom úrade alebo na poštovú prepravu adresovanú na stavebný úrad po 

uvedenej lehote sa nemusí prihliadať.  

 

Dňa 17. 05. 2019  bola stavebnému úradu doručená od  navrhovateľa žiadosť o doplnenie podmienok do 

územného rozhodnutia,  na základe pracovného rokovania  s vlastníkmi stavbou dotknutých pozemkov 

KN-C p. č. 106/1, 106/2, 490/45, 490/46 a KN-E p. č. 138/2, k. ú. Prečín, pánom Ľubošom Bútorom 

a Ondrejom Bútorom; o nasledovné: 

- Stavba nebude zasahovať do parciel KN-C p. č. 106/1, KN-C p. č. 106/2 a KN-C p. č. 490/45, k. ú. 

Prečín. Parcely KN-C  p. č. 106/2 a KN-C p.č. 106/1 nebudú dotknuté dočasným záberom.  

- Opevnenie pravého brehu vodného toku, ktoré bude pozostávať z výstavby dlažby do betónu 

a spevnenia povrchu štrkodrvou pre zabezpečenie prístupu mechanizmami na parcelu KN-C p. č. 

106/2, bude do parcely KN-C p. č. 490/46 zasahovať vo výmere 12m2. Na parcelu KN-C p. č. 490/46  

bude s SVP, š. p. uzatvorená nájomná zmluva. 

- Po zhotovení opevnenia a nasypaní štrkodrvy bude vyrovnanie výškového rozdielu medzi parcelami 

KN-C p. č. 106/2 a KN-C p. č. 490/46 realizované tak, aby sa na parcelu KN-C p. č. 106/2 

nevstupovalo. Vyrovnanie sa bude realizovať zeminou (ornou pôdou) iba za prítomnosti 

a požiadaviek vlastníka pozemku p. Ľuboša Bútoru.  

- Nakoľko v minulosti vodný tok Domanižanka meandroval, svojou erozívnou činnosťou bola zobratá 

časť KN-E parcely 138/2, ktorá bude len opevnená a po realizácii majetkoprávne vysporiadaná.  

K žiadosti bol priložený záznam z pracovného rokovania stavby  s uvedenými vlastníkmi pozemkov zo 

dňa 09. 05. 2019. 

 

Na základe uvedeného bude ďalej stavebný úrad konať o názve líniovej stavby: „Prečín – úprava 

Domanižanky“, 

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141, 143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/3,  490/46; 

 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 142/19, 

142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 

227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141,  143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2,  490/45, 490/46; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 142/28, 

142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 

233/6, 233/8, 233/9;   

v   kat. území  Prečín, v obci Prečín. 
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Obec Prečín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003Z.z. o 

štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov,  posúdil predložený návrh  podľa  § 35 až § 38 stavebného zákona a na základe tohto 

posúdenia  

vydáva 

 

podľa § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE   O  UMIESTNENÍ  LÍNIOVEJ  STAVBY  

„Prečín – úprava Domanižanky“,  

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141, 143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/3,  490/46; 

 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 142/19, 

142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 

227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141,  143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2,  490/45, 490/46; 

 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 142/28, 

142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 

233/6, 233/8, 233/9;   

v   kat. území  Prečín, v obci Prečín, 

tak,  ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia. 

 

I. Popis líniovej stavby:  

v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú 

vypracoval CABES s.r.o.  Bratislava, Mlynské Nivy 70,  Ing. Peter Chládek - autorizovaný stavebný 

inžinier reg.č. 3693*Z*2-2 Inžinierske stavby, dátum: 12.2011 a doplnenou celkovou situáciou stavby, 

dátum: 02/2019:  

Technické riešenie:  

Líniová stavba „Prečín – úprava Domanižanky“: Úprava je situovaná v obci Prečín medzi 

jestvujúcou úpravou pri mostíku pod bývalým mlynom, a mostom na štátnej ceste II. triedy II/517 

Považská Bystrica – Rajec. Celková dĺžka úpravy 1,014 km.  

Navrhovaná protipovodňová úprava pravého brehu zabezpečí neškodné odvedenie zvýšeného objemu 

povrchových vôd v toku mimo obce, čím eliminuje povodne v zastavanom území a zabráni škodám na 

majetku, poľnohospodárskych plodinách, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov. Realizáciou  

protipovodňových opatrení na toku vznikne primeraná ochrana poľnohospodárskej pôdy, infraštruktúry 

a stavieb v okolí toku Domanižanky. Navrhovaná úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová 

stavba, ktorá bude chrániť územie pred zaplavením vodou z vodného toku a zároveň bude zabezpečovať 

protieróznu ochranu svahov a v neposlednej miere zabezpečí zlepšenie estetickej funkcie toku ako 

súčasť intravilánu obce. 
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Navrhuje sa súvislá úprava pravého brehu, ktorý je rozhodujúci z hľadiska protipovodňovej ochrany 

obce. Úprava pravého brehu pozostáva zo stabilizácie svahu koryta (kamenná rovnanina) a z realizácie 

terénnych úprav (ochrannej hrádzky) nad úroveň návrhového prietoku. 

Ľavého brehu sa úprava týka len lokálne, kde je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia dostatočnej 

prietočnosti. Lokálne opevnenie bude len pod úrovňou súčasnej brehovej línie (bez výškových úprav 

súčasného brehu). Ostatné úseky ľavého brehu zostanú bez zásahu, vrátane vegetácie. 

Opevnenie pravého brehu je navrhnuté do výšky 1,2 m, nad ktorým začína svah ochrannej hrádzky so 

šírkou 2,0 m a max. výškou hrádzky 0,7 m.  Parametre terénnych úprav na pravom brehu nebudú 

umožňovať prístup mechanizmami. Pre umožnenie údržby v danom úseku sú navrhnuté rampy do toku 

v sklone 1:8 na pravom brehu, na začiatku a konci úpravy. Terénne úpravy v rámci ochrannej hrádky 

budú realizované zo súdržných materiálov so zhutnením (zahlinené resp. zaílované štrky). 

S ohľadom na výškovú úpravu pravého brehu je navrhnutý pozdĺž terénnych úprav rigol  na urýchlenie 

odvedenia vnútorných vôd. Rigol bude zaústený do jestvujúceho vyústenia pozdĺž komunikácie (II/517) 

na začiatku úpravy, ktorý bude zabezpečený proti spätnému vzdutiu výškovou úpravou terénu 

v kombinácii s podmurovkou oplotenia nad úroveň návrhového prietoku. Všetky ostatné jestvujúce 

zaústenia (odvodňovacie rigoly a potrubia) zostanú zachované. Zaústenia budú prispôsobené 

navrhovanej úprave a musia byť zabezpečené proti spätnému vzdutiu. 

V úsekoch, kde oplotenie zasahuje  do navrhovaných objektov príp. do obvodu staveniska, bude 

dočasne odstránené jestvujúce oplotenie. Po zrealizovaní úpravy sa vybuduje nové oplotenie. Nové 

oplotenie bude pozostávať z oceľových poplastovaných stĺpikov  a pozinkovaného poplastovaného 

pletiva výšky 1,8 m.  

Pri návrhu sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta. Rozhodujúci vplyv na 

trasovanie úpravy a použité polomery oblúkov má požiadavka na zachovania súčasného trasovania 

a napriamovanie riešiť len na krátkych úsekoch (napriamovanie ostrých meandrov). 

Pri realizácii úpravy toku sa jestvujúce dreviny zachovajú v maximálnej možnej miere. 

Výrub sa týka najmä riedkej vegetácie pravého brehu. Vegetácia ľavého brehu sa navrhuje zachovať 

v max. možnej miere. Výrub drevín bude vopred konzultovaný s kompetentným pracovníkom ŠOP SR, 

Správy CHKO Strážovské vrchy. 

Celková šírka koryta je navrhnutá cca 8,0 m, s menšími odchýlkami v miestach neupravovaného ľavého 

brehu. 

Svah, ktorý je predmetom úpravy je navrhnutý v sklone 1:1,5 s opevnením kamennou rovnaninou hr. 

min. 40 cm (použitý kameň nad 200 kg) so zapustenou pätkou z lom. kameňa. Pod kamennú rovnaninu 

je s ohľadom na predpokladanú geologickú stavbu, navrhnutá filtračná vrstva z geotextílie pre 

zamedzenie vyplavovania jemnozrnných materiálov zo svahov spod kamennej rovnaniny (svahy tvorené 

z veľkej časti fluviálnymi ílmi povodňových náplavov). Opevnenie je navrhnuté z kameňa na vodné 

stavby. 

Úprava svahu nad kamenným opevnením resp. koruna ochrannej hrádzky vrátane napojenia na 

jestvujúci terén sa navrhuje zatrávnením. Rovnaká úprava sa navrhuje aj pri prísypoch  a terénnych 

úpravách.  

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: záhrada, orná pôda, vodná plocha, zastavaná plocha 

a nádvorie, ostatná plocha. 

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 30.04. 2018 pod číslom: OU-PB-

PLO-2018/005323 LM4 k projektovej dokumentácii stavby „Prečín – úprava toku Domanižanka“ 

súhlasné stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

 

II. Pre umiestnenie líniovej stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1) Podkladom  pre vydanie územného rozhodnutia bol: územný plán obce Prečín, schválený Obecným 

zastupiteľstvom  Prečín uznesením č.  60/2017 a VZN č. 1/2017  zo dňa 29. 6. 2017.  Predmetná 

líniová stavba je zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb územného plánu obce Prečín  v 

tretej časti  článok 13  a schválená  Obecným zastupiteľstvom Prečín, všeobecne záväzným 

nariadením č. 1/2017 zo dňa  29. 06. 2017 o záväzných častiach schváleného územného plánu obce 

(ÚPN – O) Prečín. Stavba  bude uskutočňovaná vo verejnom záujme; v súlade s predloženou 
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projektovou dokumentáciou  navrhovaná protipovodňová úprava pravého brehu zabezpečí 

neškodné odvedenie zvýšeného objemu povrchových vôd v toku mimo obce, čím eliminuje 

povodne v zastavanom území a zabráni škodám na majetku, poľnohospodárskych plodinách, 

prípadne na zdraví miestnych obyvateľov. Realizáciou protipovodňových opatrení na toku vznikne 

primeraná ochrana poľnohospodárskej pôdy, infraštruktúry a stavieb v okolí toku Domanižanky.  

2) Navrhovaná líniová stavba „Prečín – úprava Domanižanky“, na pozemkoch  v   kat. území  Prečín, 

v obci Prečín bude osadená: v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby,  celkovou situáciou stavby, ktorú vypracoval CABES s.r.o.  

Bratislava, Mlynské Nivy 70,  Ing. Peter Chládek - autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 

3693*Z*2-2 Inžinierske stavby, dátum: 02/2019. 

3) Stavbou  nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.   

4) V súlade so stanoviskom Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti  o životné 

prostredie, ako orgánu štátnej vodnej správy pod číslom: OU-PB-OSZP-2018/010257-

2019/006955/ZB4 zo dňa 22. 05. 2019: Pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „Prečín – 

úprava Domanižanky“ je potrebné požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách 

vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podľa § 23 ods. 1 písm. a) 

vodného zákona,  nakoľko pôvodné povolenie na výrub drevín č. OU-PB-OSZP-2018/010257 zo 

dňa 27. septembra 2018 bolo zrušené. 

5) Podzemné energetické,  telekomunikačné, hydromelioračné,  vodovodné a kanalizačné siete, siete 

elektronických komunikácií v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred 

zahájením stavebných prác.  Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska,  počas 

stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. Pri súbehu a križovaní 

podzemných inžinierskych sietí je nutné  dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske 

siete.  

6) Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené 

pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov . 

7)    Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a 

zásady ochrany a tvorby životného prostredia. 

8)    Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a cestnej 

komunikácie. 

9)    Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa - stavebníka, na povinnosť dodržania podmienok 

uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.   

10) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a správcov 

rozvodných sietí: 

 

a) Dodržať podmienky uvedené v stanovisku  Slovenského pozemkového  fondu - Bratislava 

Generálneho riaditeľstva Bratislava  k stavbe „Prečín-úprava Domanižanky“ k územnému 

konaniu,  zo dňa 19. 09. 2018 pod číslom: SPFZ/2018/089632: 

SPF oznámil, že týmto súhlasí s územným konaním stavby „Prečín – úprava Domanižanky“ na 

pozemkoch  vymenovaných v citovanom vyjadrení vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

SPF (ďalej len „pozemky SPF“)  a v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov s ktorými SPF 

v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá  za 

podmienky: 

 stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkovoprávne 

usporiadané pozemky, 

 zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 

 Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od jeho vydania.  

 

b) Dodržať podmienky uvedené v súhlase Okresného úradu Trenčín – odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja  zo dňa 20. 

02. 2018 pod číslom: OU-TN-OSZP1-2018/007210-007/Aug na zmenu stavu mokrade 

v katastrálnom území obce Prečín, na úpravu vodného toku Domanižanka: 
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• Navrhovaná činnosť bude vykonaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracoval Ing. Peter Chládek v decembri 2011. 

• Potrebný výrub drevín uskutočniť mimo vegetačného obdobia t.j. od 01. 10. do 31. 03. 

kalendárneho roka. 

• Vykonať inventarizáciu drevín a ich vyznačenie spoločne s pracovníkmi Správy CHKO Strážovské 

vrchy. 

• Náhradnú výsadbu drevín – množstvo, druh drevín a miesto výsadby určí správa CHKO Strážovské 

vrchy v spolupráci s obcou Prečín, na základe inventarizácie drevín.   

• Tento súhlas sa vydáva na dobu určitú s platnosťou do 31. 12. 2020. Ak budú splnené podmienky 

uvedené v § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), je možné platnosť tohto rozhodnutia 

predĺžiť, ak o to účastník konania požiada najmenej 30 dní pred skončením platnosti. 

• Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR - Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, 

ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa § 79 zákona o ochrane prírody a krajiny môžu 

vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 75 ods. 1 písm. 

b) citovaného zákona.  

• Tento súhlas nenahrádza rozhodnutie štátnej vodnej správy ani iných orgánov štátnej správy podľa 

osobitných  predpisov, ak sa vyžadujú. 

 

c) Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí zo dňa 14. decembra 

2018 pod číslom: OU-TN-OSZP2-2018/017692-009, právoplatnom dňa 18. 12. 2018 ako vecne 

a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy okrem iného uviedol: Navrhovaná činnosť „Prečín 

– úprava Domanižanky“, k.ú. Prečín nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný 

zákon“), a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.  

 

d) Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Považská Bystrica, odboru 

starostlivosti  o životné prostredie, ako orgánu štátnej vodnej správy pod číslom: OU-PB-

OSZP-2018/010257-2019/006955/ZB4 zo dňa 22. 05. 2019: Pred vydaním stavebného 

povolenia na stavbu „Prečín – úprava Domanižanky“ je potrebné požiadať Okresný úrad 

Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na stínanie 

a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch 

a v inundačných územiach podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona,  nakoľko pôvodné 

povolenie na výrub drevín č. OU-PB-OSZP-2018/010257 zo dňa 27. septembra 2018 bolo 

zrušené. 
 

e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody 

a krajiny vo vyjadrení zo dňa   17. 05. 2018  pod číslom: OÚ-PB-OSŽP-2018/005299-3 ZJ 16 10 

ku konaniu vo veci vydania stavebného povolenia na  stavbu „ Prečín – úprava toku 

Domanižanka“, a následne oprava citovaného vyjadrenia zo dňa 19. 02. 2019 pod číslom: OU-PB-

OSZP-2019/002999-2 ZJ16 10 ku konaniu vo veci vydania stavebného povolenia na uvedenú 

stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Prečín ,  umiestnených mimo zastavaného 

územia obce v území s II. stupňom ochrany (CHKO Strážovské vrchy) v súlade so stanoviskom 

ŠOP SR Správy CHKO Strážovské vrchy list č. CHKOSV/19-004/2018 zo dňa 10. 05. 2018 

(doručeného tunajšiemu správnemu orgánu dňa 15. 05. 2018 nasledovné vyjadrenie: 

Typ a spôsob úpravy predmetného toku bol vzájomne (SVP a CHKO SV) dohodnutý počas tvorby 

projektu. Upravená bude iba pravá strana toku, a to použitím lomového kameňa, ako aj vytvorením 

hrádzky na zachytenie storočnej vody. Ľavá strana toku, ako aj samotná časť koryta v ktorej tečie 

voda, nebudú upevnené betónom, ani prefabrikátmi. Čiastočne, podľa projektu v minimálnej miere, 

bude na ľavej strane napriamený vodný tok, s odstránením a následnou výsadbou drevín, ako aj 

s plytkým spevnením brehu lomovým kameňom. 

Predmetný úsek vodného toku je hydrickým biokoridorom – potok Domanižanka – predstavuje 

neregulovaný, prirodzene meandrujúci vodný tok so zachovalými brehovými porastami aluviálnych 
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jelšín, predstavujúci lovné teritórium vydry riečnej. Vyskytujú sa tu bežné nechránené druhy rýb 

typické pre podhorskú oblasť Strážovských vrchov a tiež typické druhy bentických živočíchov. 

Výskyt chránených druhov rastlín nebol potvrdený. 

Predmetným územím prechádza aj regionálny biokoridor Podskalský Roháč – Kostolec, spájajúci 

nadregionálne biocentrum Maníny – Kostolec, nadväzujúci na provincionálne biocentrum 

Súľovské skaly. 

V predmetnom úseku toku Domanižanka rastie brehová vegetácia. Pri úprave toku dôjde 

k odstráneniu všetkých drevín na pravom brehu toku. Ľavého brehu sa úprava týka len lokálne, kde 

je to nevyhnuté z dôvodu zabezpečenia dostatočnej prietočnosti. Vegetácia ľavého brehu sa 

navrhuje zachovať v maximálne možnej miere. 

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny  vydanie  stavebného povolenia na predmetnú stavbu 

možno akceptovať  za dodržania nasledovných podmienok: 

1/ potrebný výrub drevín bude realizovaný mimo vegetačného obdobia, t.j. od 1.10. – 31.03. 

príslušného kalendárneho roka, 

2/ v súčinnosti so ŠOP SR Správou CHKO Strážovské vrchy bude vykonaná spoločná inventarizácia 

drevín a spoločné vyznačenie drevín určených na výrub, 

3/ náhradnú výsadbu drevín - množstvo, druh drevín a miesto výsadby určí Správa CHKO Strážovské 

vrchy v spolupráci s obcou Prečín na základe inventarizácie drevín. Pri výrube drevín je potrebné 

postupovať v súlade s ustanoveniami § 47 a 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

f) Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení Okresného úradu Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 03. 05. 

2018 pod číslom: OU-PB-OSZP-2018/005300-2 ZG4 5:  k projektovej dokumentácii stavby 

„Prečín-úprava Domanižanky“, okrem iného: 

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa  zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o odpadoch“) a podľa predloženej projektovej dokumentácie a  zaobchádzať 

takým spôsobom, ktorý neohrozuje  zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. 

2. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

3. Odpady  odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

4. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. 

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

5. Pokiaľ množstvo vzniknutých odpadov pri realizácii stavby presiahne  ročne viac ako jednu tonu 

kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je potrebné tieto odpady 

zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 

Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 

6. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii  v kolaudačnom konaní. 

K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, 

ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t.j. predložiť doklad 

o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky).  

       Za nakladanie  s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii 

komunikácií  je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch  zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané 

stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je zodpovedná  osoba zároveň povinná vzniknuté stavebné 

odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

       Predmetné vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre 

účely stavebného konania.  

 

g) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného 

povolenia od  Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

úseku štátnej vodnej správy  zo dňa 05. 05. 2018 pod číslom: OU-PB-OSZP-2018/005302/ ZB4,  

podľa § 28 ods. 1 vodného zákona v zmysle ktorého je stavba „Prečín – úprava Domanižanky“,  

z hľadiska ochrany vodných pomerov možná  za podmienok:  
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• Predmetná stavba, ktorou sa upravuje koryto vodného toku je podľa § 52 ods. 1 písm. a) vodného 

zákona vodnou stavbou a podlieha vydaniu stavebného povolenia.  Príslušným úradom k vydaniu 

stavebného povolenia je Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

• Povolenie na odstránenie stromov a krov v koryte vodného toku a na jeho pobrežných pozemkoch 

sa podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona nevyžaduje, pokiaľ túto činnosť zabezpečuje správca 

vodného toku v súvislosti so správou vodného toku. 

• Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja. 

• Stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad v sídle kraja Trenčín, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja o vydanie rozhodnutia, či ide 

o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.   

 

h) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 12. 06. 2018 

pod číslom: OÚ-PB-OSŽP-2018/006918 vyjadrenie, v ktorom okrem iného uvádza: 

k predloženému materiálu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Prečín – úprava toku 

Domanižanka“,  v katastrálnom území Prečín , r. km 6,108 – 7,122 v zmysle § 38 ods. 4  zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení vydáva záväzné stanovisko,  že projekt pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby „Prečín – úprava toku Domanižanky“, vypracovaný spoločnosťou CABEX spol. 

s.r.o., projekčnou kanceláriou, Mlynské nivy 68, Bratislava v decembri 2011, je v súlade 

s rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného  prostredia v Považskej Bystrici 

v zisťovacom konaní dňa 18. 05. 2012 pod č.j. OÚŽP-2012/00641-4-EK EB 5-A 10.   

 
i) Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku Okresného úradu Považská Bystrica, 

pozemkového a lesného odboru zo dňa 30.04. 2018 pod číslom: OU-PB-PLO-2018/005323 LM4 

k projektovej dokumentácii stavby „ Prečín – úprava toku Domanižanka“ z hľadiska ochrany 

poľnohospodárskej pôdy: 

• Pred použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať 

v zmysle § 17 Zák.č.  220/2004 Z.z.  o  ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať 

tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutých parciel. 

• Pri dočasnom zábere do 1 roka, treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie 

poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle  § 18 Zák.č. 220/2004 Z.z.  . 

 

j) Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom záväznom stanovisku Okresného úradu Považská 

Bystrica, pozemkového a lesného odboru zo dňa 17. 12. 2018 pod číslom: OU-PB-PLO-

2018/013873-002 k umiestneniu stavby – Líniová stavba „Prečín – úprava Domanižanky“ v úseku 

rkm 6,108 – rkm 7,122, v k.ú. Prečín v ochrannom pásme lesa:  

 počas  výstavby a po jej  ukončení nezasahovať do priľahlého lesného pozemku a dodržiavať 

príslušné protipožiarne zásady v blízkosti lesa 

 neobmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa 

 pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov 

a obhospodarovateľov  okolitých  lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú 

používané ako skládka stavebného materiálu. 

 

k) Okresný úrad Považská Bystrica,  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v stanovisku 

zo dňa 29. 05. 2018 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2018/005986-002 k dokumentácii pre stavebné 

povolenie „Prečín – úprava Domanižanky“ v k.ú. Prečín, okrem iného  uviedol:  
Stavba,  jej umiestnenie nesúvisí s priamo cestami II. a III. tr., bude realizovaná v okolí miestnych 

komunikácií v obci Prečín.   Tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. 

a III. tr.  na území okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o stanovisko k hore 

uvedenej  dokumentácii a  z  dopravného hľadiska nemá k nej pripomienky. 

Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného 

zákona ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného 

značenia,....) podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov.   
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l) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia v stanovisku zo dňa 02. 02. 2018 pod 

číslom: OU-PB-OKR-2018/002040-002 EC,  k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Prečín – úprava toku Domanižanka“,  v k.ú. obce Prečín, okrem iného 

uviedol: nemá k predloženej projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia na 

uvedenú stavbu z hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného 

povolenia na vyššie uvedenú stavbu. 

m) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Považskej Bystrici vydal dňa 08. 02. 2018  

pod číslom: A/2018/00504-2HŽPaZ súhlasné záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie 

stavby „Prečín – úprava toku Domanižanka“.    

n) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v stanovisku zo dňa 11. 

12. 2017 pod číslom: ORHZ-PB1-1137-001/2017 uvádza o.i. nasledovné: posúdilo projektovú 

dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby  pre stavebné  konanie „Prečín – 

úprava toku Domanižanka“,  a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby  súhlasí bez 

pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre 

konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou  

dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 

o) Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín  

zo dňa 14. 8. 2018 pod číslom: TSK/2017/04074-4 k stavbe „Prečín – úprava toku Domanižanka“ 

k projektu pre stavebné povolenie - zmena: 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“), ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja 

vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, s navrhovaným technickým riešením 

súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok: 

• Práce realizovať bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. 

• Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie II/517. 

• Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK č. SC/2018/32-4 zo dňa 12. 6. 2018. 

• Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom 

znečistení musia byť bezodkladne očistené. 

• Premávka na cestných komunikáciách  nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad 

rámec schváleného, určeného  a realizovaného dopravného značenia. 

• 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu  o začatí stavebných prác na odbor 

dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja – cestmajsterstvo SC TSK  Považská Bystrica,  kontaktná osoba: uvedená vo vyjadrení; 

• Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím 

žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

• Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

 

p) Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení  Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja  Trenčín, zo dňa 13. 12. 2017 pod číslom: SC/2017/3413-2 a následne v doplnenom vyjadrení 

zo dňa 12. 06. 2018 pod číslom: SC/2018/32-4  k stavbe „ Prečín – úprava Domanižanky“, okrem 

iného: 

Na základe žiadosti, predloženej projektovej dokumentácie, spoločného pracovného stretnutia 

a v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, súhlasíme so 

stavbou „ Prečín – úprava Domanižanky“, v k.ú.Prečín za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- súhlasíme aby odvodňovací rigol z melioračných tvárnic a cestná priekopa mali spoločné vyústenie 

do vodného toku Domanižanka.  Z dôvodu, že nie je iná možnosť prístupu k vyústeniu vodného 

toku Domanižanky, povoľujeme dočasné zasypanie cestnej priekopy v dĺžke cca 30,0 metrov, kde 

bude pred zasypaním vložený priepust z rúr, aby bolo zachované odvádzanie povrchových vôd 

z cestného telesa. Po ukončení prác musí byť cestná priekopa uvedená do pôvodného stavu, t.j. 

existujúce poškodené betónové potrubie bude nahradené novým potrubím a cestná priekopa bude 

vyčistená.   

- počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky; 

- po ukončení prác musí byť zachované a funkčné odvodnenie cestného telesa; 
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- pri realizácii stavebných a výkopových prác  nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu 

bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky; 

- v prípade  znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné 

náklady; 

- po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu, 

- začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie uvedeného vo vyjadrení 

a rešpektovať jeho usmernenia.  

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny 

kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d, ods. 2, 

vlastníkom cesty II/517.  

 

q) Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej 

Bystrici – Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica k projektovej dokumentácii 

stavby „Prečín – úprava Domanižanky“ v k.ú. Prečín zo dňa 20. 12. 2017 pod číslom: ORPZ-PB-

ODI-40-157/2017: 

• predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby, 

• dodržať podmienky stanovené  správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj 

príslušným cestným správnym orgánom, 

• ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby 

sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných komunikácií (samotných telies ciest 

a ich ochranných pásiem), 

• predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného 

značenia, ktoré bude prípadne použité počas stavebných prác. 

ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to 

vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem a zároveň si 

vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie.   

 

r) Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu     

Trenčín  pod značkou: KPÚTN-2017/25626-2/99160  zo dňa    13. 12. 2017,  k  stavbe „Prečín – 

úprava toku Domanižanka“, okrem iného:  

        Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) Trenčín s realizáciou horeuvedenej líniovej stavby 

v k.ú. Prečín súhlasí a  určuje tieto podmienky:  

• Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, 

že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

• Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov 

KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude 

požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným 

predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického 

kontaktu. 

• Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len „pamiatkový zákon“)  a § 127 stavebného zákona 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 na druhý pracovný deň po jeho nájdení.  Nález sa 

musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou 

osobou,  najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.  Do obhliadky KPÚ Trenčín  

je nálezca povinný vykonať všetky 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 podľa vyššie 

uvedeného 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, metodike odkryvu, rámcovom 

datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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• KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od 

zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

• KPÚ Trenčín  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. 

       Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.  

 

s) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy  majetku , Detašované pracovisko Stred ČSA 7, 974 31 

Banská Bystrica v stanovisku  zo dňa  16. januára 2018  pod číslom: ASMdpS-1-44/2018 k stavbe 

„Prečín – úprava toku Domanižanka, k.ú. Prečín“; o.i. uvádza: po komplexnom zhodnotení 

v zmysle zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 

a doplnkov a stavebného zákona  súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej 

projektovej dokumentácie – bez pripomienok.  V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú  

inžinierske siete vojenskej správy. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko 

v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. Ak stavba 

nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene 

projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.  

t) Stavebník dodrží podmienky uvedené k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.  od 

Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa: 14. 11. 2018 pod zn.: 4600039298  okrem iného:  

        SSD súhlasí s realizáciou stavby Prečín – úprava toku Domanižanka – vodná stavba – 

protipovodňová ochrana“,  za nasledovných podmienok: 

1. V predmetnej lokalite  sa nachádzajú nadzemné vedenia VN (22 kV) v majetku SSD. Ochranné 

pásmo je vymedzené v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike § 43 ods. 2 zvislými rovinami 

po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča 10 m.  

2. 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. 

3. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 

meter na každú stranu. V opačnom prípade pi opravách a rekonštrukciách našich zariadení 

nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný neodkladne oznámiť na tel.číslo 0800 159 000. 

5. Pred  zahrnutím dotknutých energetických zariadení  v majetku SSD, musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného  Strediska údržby EZ  na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď 

v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp.   zápisom do stavebného denníka. 

6. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly 

zariadenia v majetku SSD. 

7. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

8. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie o súhlase na zriadenie stavby 

v ochrannom pásme energetického zariadenia.  

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 

vedenia tretích osôb.  

10. Toto vyjadrenie je obnovením stanoviska zo dňa 06. 12. 2017, kde podľa Vášho sprievodného listu 

nedošlo k zmenám v projektovej dokumentácii. 

11. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 

platnosť pri zmene údajov  na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, 

súvisiacej legislatívy a pod.). 

 

u) Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení  od Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo 

dňa: 15. 02. 2019 pod zn.: 4600050057  okrem iného:  
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1. SSD stanovila podmienky k stavbe v ochrannom pásme vo vyjadrení č. 4600039298 zo dňa 

06.12.2017 a obnovením platnosti vyjadrenia zo dňa 14. 11. 2018.  

2. SSD trvá na podmienkach stanovených vo vyjadrení č. 4600039298 obnovením platnosti 

vyjadrenia zo dňa 14. 11. 2018, ktorého platnosť je 12 mesiacov od dátumu vydania. 

3. SSD nemá ďalšie podmienky k stavbe v ochrannom pásme 22 kV vzdušného vedenia. 

4. Okrem iného vyjadrenie č. 4600039298 uvádza v bode č. 8, že je dokladom pre územné a stavebné 

konanie o súhlase na zriadenie stavby v ochrannom pásme energetického zariadenia.  

5. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

 

v) Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení 

a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,   zo dňa 28. 08. 2018 pod číslom: 6611824705, platnosť vyjadrenia do 28. 

02. 2019, na stavbu „Prečín - úprava  Domanižanky,  katastrálne územie Prečín“ v plnom rozsahu, 

okrem iného:  

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 

vyznačené záujmové územie: Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len 

„SEK“) spoločnosti  Slovak Telekom, a.s.   a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie  konkrétnych podmienok ochrany 

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí, 

uvedeného vo vyjadrení. 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany  zariadení je porušením povinností podľa §68 

zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,  pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom a.s. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.  

 

w) Dodržať podmienky Považskej vodárenskej spoločnosti (ďalej len „PVS“), a.s. Považská Bystrica 

uvedené vo vyjadrení k PD „Úprava toku Domanižanky v  k.ú. Prečín  zo dňa 14. 12. 2017 pod  

jednacím číslom: 9485/23/2017-CA: 

1. Upozorňujeme,  že  v záujmovom území, v súbehu s tokom Domanižanka prechádzajú dve 

vodovodné potrubia oblastných diaľkových vodovodov v správe Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. –  OC DN 500, OC DN 350  a verejná kanalizácia DN 300. 

2. Z dôvodu dodržania ochranného pásma vodovodných a kanalizačných potrubí v súlade so zákonom 

NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5, je investor povinný  pred zahájením 

stavebných prác zabezpečiť vytýčenie  všetkých  inžinierskych sietí  (ďalej len „IS“) v správe PVS, 

a.s.,  v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej 

na HS Služby PVS, a.s. Ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica. 
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3. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré by mohli ohroziť ich 

technický stav, meniť pôvodné  krycie výšky vodovodných a kanalizačných potrubí, umiestňovať 

skládky... 

4. V predmetnom úseku nedochádza ku križovaniu IS v správe PVS, a.s.  s vodným tokom 

Domanižanka. 

5. Ku kolaudácii stavby investor predloží stavebnému úradu Protokol o vytýčení IS, a vlastný 

Protokol o dodržaní ochranného pásma vodovodných a kanalizačných potrubí, ktoré budú 

podpísané majstrom prevádzky vodovodov PVS, a.s. v Považskej Bystrici a majstrom n prevádzky 

kanalizácií v Považskej Bystrici. 

 

x) Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Hydromeliorácií, štátny podnik Bratislava zo dňa 11. 12. 

2017 pod číslom: 6165-2/120/2017, okrem iného: Po preverení predloženej dokumentácie 

a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v záujmovom území stavby „Prečín – 

úprava toku Domanižanka“ v k.ú. Prečín neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe 

Hydromeliorácie, š.p. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že na začiatku úpravy toku v súbehu je vybudované detailné 

odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.  

 

y) Dodržať podmienky uvedené v doplnenom stanovisku Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina 

zo dňa 21. 9. 2018 pod číslom. 21/18-OIV: Po následnom pracovnom stretnutí so zástupcami 

investora a projektanta stavby boli dohodnuté podmienky realizácie stavby, kde sa oproti projektu 

navrhol trojuholníkový priečny profil novovytvoreného koryta, ktorý bude zabezpečovať 

sústreďovanie prúdnice toku aj v čase nízkych prietokov. Ďalej bol projektantom objasnený 

priebeh jednotlivých etáp prác a navrhnuté minimalizovanie priamych škôd na vodných 

organizmoch. 

Na základe uvedených skutočností Slovenský rybársky zväz súhlasí so stavbou „Prečín – úprava 

toku Domanižanka“ v k.ú. Prečín podľa priloženej projektovej dokumentácie pri dodržaní zmien 

v úprave koryta toku.  

 

z) Dodržať  podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu – Distribúcia, 

a.s. Bratislava zo dňa 19. 11. 2018 pod číslom: TD/NS/0906/2017/Ki  k žiadosti o stanovisko 

k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných 

a ochranných  pásiem plynárenských zariadení stavby „Prečín – úprava Domanižanky“ uvádza:  

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákona o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu  za 

dodržania nasledovných podmienok: 

       VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

v správe SPP-D, 

- stavebník  je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať  a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných  a /alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri  výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 

pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 

prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č.:  0850 111 727, 
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- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

v ochrannom a/alebo  bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského 

zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 

§285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia   podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.  

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa  n e v y j a d r u j e m e. 

 

aa) Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom stanovisku  Slovenského vodohospodárskeho 

podniku š.p., Odštepného závodu Piešťany, značka: CZ 41560/2018-240/Fi, CS SVP OZ PN 

370/2018/187  zo dňa 14. 12. 2018, k projektovej dokumentácii stavby „Prečín – úprava 

Domanižanky“,  o.i.: 

        Navrhovaná úprava vodného toku Domanižanky, v dĺžke 1014 m, bude pozostávať z rozšírenia 

koryta vodného toku, z opevnenia pätiek a obidvoch svahov. Rozšírenie koryta vodného toku 

nebude dostatočné na odvádzanie povodňových prietokoch Q100, preto bude na pravej strane (v 

smere vodného toku) od existujúcej zástavby vybudovaná hrádzka. 

        Ľavá strana  bude chránená  na Q50 z dôvodu, že na ľavej strane sa nachádzajú pozemky 

poľnohospodársky využívané, k.ú. Prečín. 

        Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, ako správca vodohospodársky významného 

vodného toku Domanižanka s realizáciou hore uvedenej stavby súhlasí bez pripomienok, nakoľko 

nedostatočná kapacita koryta vodného toku, ktorá v súčasnosti neprevedie ani Q5 spôsobuje 

vybrežovanie vôd z koryta vodného toku.  

 

bb) Obec Prečín v stanovisku zo dňa 10. 12. 2018  pod značkou: 797/2018,   k úprave vodného toku 

Domanižanka uvádza: ako cestný správny orgán a orgán územného plánovania k vydaniu 

územného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu, pre ktorú potvrdzuje, že úprava vodného toku 

Domanižanka je zahrnutá (v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie obce Prečín – 

všeobecne záväzné na riadenie obce Prečín č. 1/2017 zo dňa 29. 06. 2017 o záväzných častiach 

ÚPN-O Prečín, časť tretia, článok 13-bod 6) do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 

 

cc) Energotel, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina vo vyjadrení zo dňa 28. 8. 2018 pod  značkou: 

ET/MM18/1221 k PD pre realizáciu stavby uviedol: Stavba „Prečín – úprava Domanižanky k.ú. 

Prečín“ nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. 

Žilina,  a  Energotel  a.s. Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

 

dd) O2 Slovakia, s.r.o. uviedla vo vyjadrení dňa  05. 11. 2018: V záujmovom území sa nenachádzajú 

siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej 

dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 

rok od jeho vydania. 

 

ee) UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 1.2.2018  k stavbe „Prečín – 

úprava toku Domanižanka, k.ú. Prečín uvádza: Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete 

firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného 

povolenia nemáme námietok.  

 

ff) Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení správcu PTZ Orange Slovensko a.s., 

Michlovský,   s. r. o.  UC 1 – údržbové centrum Piešťany  zo dňa 30. 8. 2018  poradové číslo: BA-

2689/2018,  s platnosťou  do 30.12.2019.  

 

gg) Eustream, a.s. Bratislava  vo vyjadrení zo dňa 28.8.2018 pod číslom: GIS a ITIS 275/2018 k stavbe 

„Prečín – úprava Domanižanky“ uviedla: podľa predloženej projektovej dokumentácie  nezasahuje 

do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s. 
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hh) Transpetrol a.s. Bratislava  vo vyjadrení zo dňa 14. 12. 2017 pod značkou : 3772/17-Bu/La 

k stavbe „Prečín – úprava toku Domanižanka“ uviedol: uvažovaná akcia nezasahuje do ochranného 

pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne 

pripomienky. 

 

ii) Dodržať podmienky vlastníkov nižšie uvedených pozemkov Ľuboša Bútoru a Ondreja Bútoru na 

základe dohody z pracovného rokovania zo dňa 09.05.2019:  

1. Stavba nebude zasahovať do parciel KN-C p. č. 106/1, KN-C p. č. 106/2 a KNC p. č. 490/45, k. ú.   

Prečín. Parcely KN-C p. č. 106/2 a 106/1 nebudú dotknuté dočasným záberom.  

2. Opevnenie pravého brehu vodného toku, ktoré bude pozostávať z výstavby dlažby do betónu 

a spevnenia povrchu štrkodrvou pre zabezpečenie prístupu mechanizmami na parcelu KN-C p. č. 

106/2, bude do parcely KN-C p. č. 490/46 zasahovať vo výmere 12m2. Na parcelu KN-C p. č. 

490/46  (na časť parcely vo výmere 12m2) bude s SVP, š. p. uzatvorená nájomná zmluva. 

3. Po zhotovení opevnenia a nasypaní štrkodrvy bude vyrovnanie výškového rozdielu medzi 

parcelami KN-C p. č. 106/2 a KN-C p. č. 490/46 realizované tak, aby sa na parcelu KN-C p. č. 

106/2 nevstupovalo. Vyrovnanie sa bude realizovať zeminou (ornou pôdou) iba za prítomnosti 

a požiadaviek vlastníka pozemku p. Ľuboša Bútoru.  

4. Nakoľko v minulosti vodný tok Domanižanka meandroval, svojou erozívnou činnosťou bola 

zobratá časť KN-E parcely 138/2, ktorá bude len opevnená a po realizácii majetkoprávne 

vysporiadaná.  

 

11) Pri realizácii stavby treba postupovať tak,  aby nedošlo k poškodeniu,  ani ohrozeniu susedných 

nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak,  aby boli rešpektované 

platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky 

dotknutých orgánov,  ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.  

12) V zmysle  ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných 

predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom;  

stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej 

starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí 

nevyhnutné opatrenia, aby sa nález  nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný 

úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom 

alebo orgánom štátnej ochrany prírody. 

13) Na predmetnú líniovú stavbu stavebník pred jej začatím  požiada príslušný špeciálny stavebný úrad 

o stavebné povolenie. 

 

III.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: sa nevydáva, námietky neboli účastníkmi 

konania uplatnené v konaní . 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40  stavebného zákona do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť.  

Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný 

závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany  (ďalej len „navrhovateľ“) podal 

dňa  28. 11. 2018  a po prerušenom územnom konaní doplnil dňa 14. 01. 2019  návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Prečín – úprava Domanižanky“,  

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č.: 106/2, 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 140, 143/2, 144/1, 146, 

152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/3, 176, 181, 182, 186/3, 194/2, 490/45, 490/46; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 142/19, 

142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 

227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č.: 106/1, 106/2, 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 140, 143/2, 

144/1, 146, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/3, 176, 181, 182, 186/3, 194/2, 490/45; 
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KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 142/28, 

142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 223,  224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 

233/4, 233/6, 233/8, 233/9;   

v   kat. území  Prečín, v obci Prečín. 

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov 

a účastníkov konania.  

Navrhovateľ vo svojom návrhu neuviedol všetky jej náležitosti v súlade s ustanovením § 35 

a nasl. stavebného zákona a  s  ustanovením § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

Stavebný úrad vyzval  dňa 05. 12. 2018 pod číslom: 764/2018-TS1/A-10 v súlade s ustanovením 

§ 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

v znení neskorších predpisov, a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 19 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov navrhovateľa, aby predložil potrebné doklady k návrhu 

na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v  lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto 

výzvy. 

Dňa 14. 01. 2019 doplnil navrhovateľ požadované chýbajúce doklady.  

Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny rozhodnutím zo dňa 20. 02. 2018 pod číslom: OU-TN-OSZP1-2018/007210-

007/Aug vydal súhlas na zmenu stavu mokrade v katastrálnom území obce Prečín, na úpravu vodného 

toku Domanižanka, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 03. 2018. 

 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 1 v stanovisku k pripravovanej stavbe „Prečín – 

úprava Domanižanky vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a 

ods. 3 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  zo dňa 15. novembra 2018 v závere 

uviedol: Na základe uvedených predpokladov projektovú dokumentáciu pripravovanej stavby 

„Prečín – úprava Domanižanky“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.  

 

 Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí zo dňa 14. decembra 

2018 pod číslom: OU-TN-OSZP2-2018/017692-009, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej 

správy okrem iného uviedol: Navrhovaná činnosť „Prečín – úprava Domanižanky“, k.ú. Prečín nie je 

činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 

vodného zákona.  

Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici vydal  dňa 18. 5. 2012 pod č.j. OÚŽP-

2012/00641-4-EK EB 5-A 10 rozhodnutie, v ktorom okrem iného  uviedol: uvedená činnosť sa  nebude 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, vydal dňa 12. 06. 2018 pod číslom: OÚ-PB-OSZP-2018/006918 vyjadrenie , v ktorom 

uviedol: k predloženému materiálu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Prečín – úprava toku 

Domanižanka“,  v katastrálnom území Prečín , r. km 6,108 – 7,122 v zmysle § 38 ods. 4  zákona 

č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení vydáva záväzné stanovisko v ktorom uviedol, že projekt pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby „Prečín – úprava toku Domanižanky“, vypracovaný spoločnosťou CABEX spol. s 

r.o., projekčnou kanceláriou, Mlynské nivy 68, Bratislava v decembri 2011, je v súlade s rozhodnutím 

vydaným Obvodným úradom životného  prostredia v Považskej Bystrici v zisťovacom konaní dňa 18. 

05. 2012 pod č.j. OÚŽP-2012/00641-4-EK EB 5-A 10.   

Obec  Prečín, ako príslušný  stavebný úrad podľa ust.  § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámila 

dňa  14.  01.  2019 pod číslom: 764/2018, 34/2019-TA5/A-10  podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného 

zákona začatie územného konania  oznámením - verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom  a dňa  19. februára 2019 vykonala ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním.  

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania,  a pre veľký počet 

účastníkov konania , stavebný úrad oznámil začatie územného  konania  o umiestnení stavby verejnou 
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vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).  

V oznámení o začatí územného konania stavebný úrad upozornil na ustanovenia:  

V súlade s ust. § 36 ods. 1) stavebného zákona: Účastníci konania môžu svoje námietky a 

pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,  inak sa  na ne neprihliadne.  

V súlade s ust.  § 36 ods. 3)  stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská k návrhu 

a uplatnia ich najneskoršie pri ústnom pojednávaní , t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 

začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V súlade s ust.  § 42 ods. 5) stavebného zákona:  v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 

byť.  

Navrhovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, na územnom konaní  dňa 19. 02. 2019 

požiadal stavebný úrad o vylúčenie pozemkov KNC par.č. 106/1 a KNE parc.č. 223 v k.ú. Prečín 

navrhovaných a citovaných v oznámení o začatí územného konania verejnou vyhláškou ako dočasný 

záber, z dôvodu že realizácia v danom úseku pred pozemkom KNC parc.č. 106/1 bude realizovaná 

z koryta vodného toku Domanižanka a na pozemku KNE parc.č. 223 sa nebude umiestňovať zariadenie 

staveniska, o čom bude predložená upravená celková situácia projektantom .  Od vylúčenia KNC parc.č. 

106/1 v k.ú. Prečín navrhovateľ  z dočasného záberu tohto pozemku upustil z dôvodu, že vlastník tohto 

pozemku nedal súhlas  k dočasnému záberu  a jedná sa o minimálny záber 1 m2. 

Rozhodnutím  - verejnou vyhláškou  číslo:  764/2018, 34/2019-TA5/A-10 zo dňa 04. 03. 2019  stavebný 

úrad podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) územné konanie  prerušil a vyzval navrhovateľa 

výzvou pod číslom:  764/2018, 34/2019-TA5/A-10 zo dňa 04. 03. 2019  v určenej lehote doplniť 

podklady pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, čím mu umožnil  nedostatky 

podania odstrániť. 

Dňa 23. 04. 2019 obdržal stavebný úrad doplnené podklady: 

 doplnenú celkovú situáciu v súlade s platným majetkovoprávnym stavom a doplneným upustením od 

záberu pozemkov KNE parc.č. 223  KNC parc.č . 106/1 v k.ú. Prečín. 

Doplnením týchto podkladov navrhovateľ splnil výzvu na doplnenie podkladov pod číslom:  764/2018, 

34/2019-TA5/A-10 zo dňa 04. 03. 2019  . 

Navrhovateľ  ďalej oznámil  dňa 23. 04. 2019 zmenu v návrhu na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby v stave  KNC a KNE , v pozemkoch a to nasledovne: návrh sa dopĺňa: v trvalom 

zábere o pozemky KNC parc.č.: 123/2, 137, 141, 145/1, 149/2, 175/2, 186/1, 186/2, 195/6, 196, 197/1, 

226/2, 490/3 v dočasnom zábere sa dopĺňa o pozemky KNC parc.č.: 123/2, 137, 141, 145/1, 149/2, 

175/2, 186/1, 186/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/46; v trvalom zábere  sa vypúšťajú pozemky :  KNC 

parc.č. 106/2, 490/45, v dočasnom zábere sa vypúšťa pozemok KNE parc.č.. 223 a KNC parc.č. 106/1 

v k.ú. Prečín, v obci Prečín.  

 

Na základe uvedeného ďalej stavebný úrad konal o názve líniovej stavby: „Prečín – úprava 

Domanižanky“, 

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141, 143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/3,  490/46; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 142/19, 

142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 

227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 106/2, 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141,  

143/2, 144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 

181, 182, 186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2,  490/45, 490/46; 
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KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 142/28, 

142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 

233/6, 233/8, 233/9;   

v   kat. území  Prečín, v obci Prečín. 

 Stavebný úrad v zmysle § 29 ods. 4 v spojení s § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil  dňa 24. 04. 

2019 pod číslom: 764/2018, 34/2019-TA5/A-10 verejnou vyhláškou účastníkom konania 

pokračovanie územného konania po doplnení podkladov. Do doplnených podkladov rozhodnutia 

bolo možné nahliadnuť a vyjadrenie k nim i  k spôsobu ich zistenia podať na Spoločnom obecnom úrade 

Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34, na 3. podlaží, č. dv. 326;  

v úradné dni (pondelok, streda), v lehote do 7  pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na 

vyjadrenie podané na stavebnom úrade alebo na poštovú prepravu adresovanú na stavebný úrad po 

uvedenej lehote sa nemusí prihliadať.  

 

Dňa 17. 05. 2019  bola stavebnému úradu doručená od  navrhovateľa žiadosť o doplnenie podmienok do 

územného rozhodnutia,  na základe pracovného rokovania  s vlastníkmi stavbou dotknutých pozemkov 

KN-C p. č. 106/1, 106/2, 490/45, 490/46 a KN-E p. č. 138/2, k. ú. Prečín, pánom Ľubošom Bútorom 

a Ondrejom Bútorom; o nasledovné: 

- Stavba nebude zasahovať do parciel KN-C p. č. 106/1, KN-C p. č. 106/2 a KN-C p. č. 490/45, k. ú. 

Prečín. Parcely KN-C  p. č. 106/2 a KN-C p.č. 106/1 nebudú dotknuté dočasným záberom.  

- Opevnenie pravého brehu vodného toku, ktoré bude pozostávať z výstavby dlažby do betónu 

a spevnenia povrchu štrkodrvou pre zabezpečenie prístupu mechanizmami na parcelu KN-C p. č. 

106/2, bude do parcely KN-C p. č. 490/46 zasahovať vo výmere 12m2. Na parcelu KN-C p. č. 490/46  

bude s SVP, š. p. uzatvorená nájomná zmluva. 

- Po zhotovení opevnenia a nasypaní štrkodrvy bude vyrovnanie výškového rozdielu medzi parcelami 

KN-C p. č. 106/2 a KN-C p. č. 490/46 realizované tak, aby sa na parcelu KN-C p. č. 106/2 

nevstupovalo. Vyrovnanie sa bude realizovať zeminou (ornou pôdou) iba za prítomnosti 

a požiadaviek vlastníka pozemku p. Ľuboša Bútoru.  

- Nakoľko v minulosti vodný tok Domanižanka meandroval, svojou erozívnou činnosťou bola zobratá 

časť KN-E parcely 138/2, ktorá bude len opevnená a po realizácii majetkoprávne vysporiadaná.  

K žiadosti bol priložený záznam z pracovného rokovania stavby  s uvedenými vlastníkmi pozemkov zo 

dňa 09. 05. 2019. 

Uvedené podmienky účastníkov konania doplnené o text uvedený  v bode 2.  v zátvorke tejto 

podmienky:  (na časť parcely vo výmere 12m2)  boli zapracované do podmienok územného  rozhodnutia 

v bode 10 ii). 

 

Na základe uvedeného stavebný úrad ďalej konal o názve líniovej stavby: „Prečín – úprava 

Domanižanky“, 

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141, 143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/3,  490/46; 

 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 142/19, 

142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 

227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 141,  143/2, 

144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 175/3, 176, 181, 182, 

186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2,  490/45, 490/46; 

 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 142/28, 

142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 

233/6, 233/8, 233/9;   

v   kat. území  Prečín, v obci Prečín. 
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Na územnom konaní dňa 19. februára 2019  neboli podané žiadne námietky a pripomienky zo strany 

účastníkov konania.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej 

umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, resp. že z tohto hľadiska 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje  a umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.  

 

Stavebník má vlastnícke právo k pozemkom KNE parc.č.: 141/2, 233/3; iné právo k pozemkom KNE 

parc. č.: 142/18, 142/25, 142/26, 142/28, 142/210, 228/2, 229  a k pozemkom KNC parc. č.: 110/1, 111, 

117/1, 128, 136, 140, 143/2, 144/1, 146, 152/2, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/3, 176, 181, 

182, 194/2; čiastočne iné právo k pozemku KNC parc. č. 118 a  k pozemkom KNE parc. č.: 106/4, 

135/1, 138/2, 139/1, 140/1, 142/17, 154, 155, 222/3, 224, 226, 227, 230/2;  k. ú. Prečín.  

 

Súhlasy vlastníkov k umiestneniu stavby má stavebník k pozemkom (ich častiam) KNC parc. č. 110/1, 

111, 117 /1, 118, 128, 136, 140, 143/2, 144/1, 146, 152/2, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/3, 

176, 181, 182, 194/2; KNE parc. č. 142/8, 142/17, 142/18, 142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/210, 

153, 221/3, 228/2, 229, 230/2, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; k. ú. Prečín.  

 

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona: „Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, 

možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití 

územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.“ 

V zmysle § 108 ods. 1 stavebného zákona „Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie 

stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno vyvlastniť alebo vlastnícke 

práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len 

„vyvlastniť“).“ 

V zmysle § 108 ods. 2 stavebného zákona: „Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre: 

podľa písm. a) verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 

podľa písm. k) výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov.  

Podľa § 26 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: 

„Ak nemožno zriadiť vodné stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vodné stavby na 

ochranu pred povodňami, priehrady, nádrže, vodné stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely na 

cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo zriadením 

práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo právo k nej, ak ju 

nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa osobitného predpisu.“ 

Podkladom  pre vydanie územného rozhodnutia bol: územný plán obce Prečín, schválený Obecným 

zastupiteľstvom  Prečín uznesením č.  60/2017 a VZN č. 1/2017  zo dňa 29. 6. 2017.  Predmetná líniová 

stavba je zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb územného plánu obce Prečín  v tretej časti  

článok 13  a schválená  Obecným zastupiteľstvom Prečín, všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zo 

dňa  29. 06. 2017 o záväzných častiach schváleného územného plánu obce (ÚPN – O) Prečín.   

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených vo 

vyhláške č. 532/2002  Z.z. 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu,  príslušnými v stavebnom zákone.  

K návrhu sa vyjadrili: Obec Prečín zast. starostom – orgán územného plánovania, cestný správny orgán; 

Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie, vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej vodnej správy; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek 

ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie; Okresný úrad Považská Bystrica – pozemkový 

a lesný odbor;  Okresný úrad Považská Bystrica,  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia ; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

so sídlom v Považskej Bystrici; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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Bystrici; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín;  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy  majetku , 

Detašované pracovisko Stred ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici – Okresný dopravný inšpektorát Považská 

Bystrica;  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  Trenčín; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica;  

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany; Hydromeliorácie, štátny podnik 

Bratislava; Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. 

Bratislava; Energotel, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina; O2 Slovakia, s.r.o. ; UPC Broadband Slovakia, 

s.r.o. Bratislava; PTZ Orange Slovensko a.s., Michlovský,   s. r. o.  UC 1 – údržbové centrum Piešťany; 

Eustream, a.s. Bratislava ; Transpetrol a.s. Bratislava  . 

Správny poplatok sa  v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 

predpisov nevyrubuje. 

 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54  zák. č.  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov ,  môžu  účastníci konania podať odvolanie do l5 dní odo dňa doručenia  

tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva  na  Obec  Prečín, Obecný úrad v Prečíne č. 304,   018 15 

Prečín. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa zákona č. 162/2015 Z.z.  Správny súdny poriadok. 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  sa v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona  a § 26 

správneho poriadku doručuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou vyvesením na 

úradnej tabuli obce a webstránke obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Anton Lagíň 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Prečín 

a webstránke Obce Prečín. 

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ...................................................................... 
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Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres  s vyznačením umiestnenia stavby 

 

 

 

Doručí sa: (do vlastných rúk) 

 
Účastníkom konania: 

1) Navrhovateľ:   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK , štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 

č. 3/834, 921 80 Piešťany  + príloha 

2)    Známi vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností: 

 SR-Slovenský  pozemkový fond Bratislava, Generálne riaditeľstvo,  Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

 SR - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 Obec Prečín zast. starostom 

3) Ostatným účastníkom konania:  vlastníkom pozemkov dotknutých predmetnou stavbou a vlastníkom susedných nehnuteľností  

verejnou vyhláškou 

 

 

 

Dotknutým orgánom:  

4) Okresný úrad  Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja,  Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50 

6)    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica 

7) Okresný  úrad Považská Bystrica,  odbor starostlivosti a životné prostredie,  úsek štátnej správy ochrany prírody, úsek štátnej vodnej 

správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek posudzovania vplyvov na životné  prostredie, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica   

8) Okresný úrad Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

9) Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

10) Obec Prečín zast. starostom  - cestný správny orgán, orgán územného plánovania 

11) Okresný úrad Považská Bystrica,   odbor  krízového riadenia,  Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

12)        Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

13) Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2,  P.O. Box 148, 971 06 Prievidza 

14) Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava 

15) Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

16) Slovenský plynárenský priemysel -  Distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

17) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

18) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Správa  povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica  (správca toku) 

19) Michlovský,   spol. s r.o. UC1 - údržbové centrum, Letná 796/9, 921 01 Piešťany,   za prevádzkovateľa  Orange  Slovakia, Prievozská 

6/A, 821 09 Bratislava 

20) ENERGOTEL a. s. Miletičova  7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca  756/44, 010 01   Žilina  

21) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

22) UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,  851 01 Bratislava 

23) Ministerstvo vnútra SR – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 

186/1, 017 01 Považská Bystrica 

24) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

25) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

26) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava , detašované pracovisko : BC Omnipolis, Trnavská 

cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ružinov 

 

Prizvanému:  projektant: CABEX s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Peter Chládek 

 
 

Po právoplatnosti: Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny  odbor 


