sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

č. 05288/2019/SCDPK/40119
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 21.5.2019

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej
len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny
úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
rozhodnutie, ktorým
povoľuje
podľa § 66 stavebného zákona Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“)
stavbu:

„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce,
úsek: Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce“
stavebné objekty:
015
Príprava územia
020
Vegetačné úpravy
022
Stavebný dvor č.2 v Lovinobani
041
Technická a biologická rekultivácia PF
045
Rekultivácia LF
047
Náhradná výsadba
052
Úprava melioračných zariadení v km 9,600 – 11,368
053
Úprava melioračných zariadení v km 15,900 – 16,823
054
Úprava melioračných zariadení v km 16,845 – 17,651
055
Úprava melioračných zariadení v km 21,400 – 22,570
061
Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 150 v km 16,573
062
Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 300 v km 16,873
063
Ochrana zavlažovacieho potrubia DN 200 v km 17,270
071
Preložka melioračného kanála DN 800 v km 10,415
072
Preložka melioračného kanála DN 400 v km 16,326
100
Rýchlostná cesta R2
102
Úprava cesty I/16 v km 3,670 – 13,600
104
Preložka cesty I/16 v km 9,400 - 9,900
105
Úprava cesty I/16 v km 17,800 - 18,200
108
Dočasné pripojenie I/16 na R2 v Tomášovciach
111
Úprava cesty III/2664 v km 15,200
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112
119
127
128
129
130
131
140
145
146
147
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
235
236
237
238
239
240
241
245
255
262
263
264
265
266
300
312
313
314
315
401
402
501
501-11
501-24
501-25
501-12
501-13
501-14

Preložka cesty III/2640 v km 19,556
Dočasné pripojenie I/16 na R2 v Mýtnej
Poľná cesta v km 9,0
Lesná cesta v km 11,450 - 14,525 pri Divínskom háji
Lesná cesta v km 14,250 - 14,500 pri Divínskom háji
Poľná cesta v km 17,820
Poľná cesta v km 20,750
Portály pre dopravné značenie
Dočasné dopravné značenie
Mimoúrovňová križovatka Mýtna
Úprava cesty III/2632
Most na R2 nad PC v km 9,000
Most na R2 nad I/16 a žel. traťou v km 9,441 – 9,957
Most na R2 nad III/2632 v km 10,500
Most na R2 v km 11,450
Most na R2 nad LC v km 14,500
Most na R2 nad III/2664 v km 15,400
Most na R2 nad Budínskym potokom v km 15,870
Most na R2 nad žel. traťou a Krivánskym potokom v km 16,399 – 16,960
Most na R2 nad potokom Uderinka v km 18,450
Most na R2 nad III/2640 v km 19,555
Most na R2 nad PC v km 20,700
Oporný múr na R2 v km 14,525 - 15,025 L
Zárubný múr na R2 v km 14,750 - 14,850 P
Zárubný múr na R2 v km 14,980 - 15,140 P
Zárubný múr na LC obj. 128 v km 0,000 - 0,020 P
Zárubný múr na LC obj. 128 v km 0,380 - 0,495 P
Zárubný múr na LC obj. 128 v km 1,925 - 2,015 P
Zárubný múr na LC obj. 128 v km 2,585 - 2,825 P
Oporný múr na R2 v km 15,315 - 15,450 L
PH stena na R2 v km 14,675 - 15,325 L
PH stena na R2 v km 8,800 - 9,300 P
PH stena na R2 v km 9,800 - 11,475 L
PH stena na R2 v km 13,300 – 13,900 L
PH stena na R2 v km 16,960 - 17,075 P
PH stena na R2 v km 18,600 - 18,900 P
Oplotenie R2
Úprava bezmenného potoka v km 9,900
Úprava Budínskeho potoka v km 15,850
Úprava Krivánskeho potoka v km 16,850
Preložka potoka Uderinka v km 18,400
Informačný systém R2 - stavebná časť
Informačný systém R2 - technologická časť
Cestná kanalizácia
Odlučovač ropných látok v km 8,950
Odlučovač ropných látok v km 10,360
Odlučovač ropných látok v km 11,300
Odlučovač ropných látok v km 13,000
Odlučovač ropných látok v km 14,425
Odlučovač ropných látok v km 14,525
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501-15
501-16
501-17
501-19
501-21
501-22
501-23
506
507
508
525
526
528
529
530
531
538
539
545
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
634
635
636
639
640
641
642.1
642.2
653
654
655
656
657
658
659
660
664
665
666
667
668

Odlučovač ropných látok v km 15,840
Odlučovač ropných látok v km 16,065
Odlučovač ropných látok v km 17,010
Odlučovač ropných látok v km 18,590
Odlučovač ropných látok v km 20,575
Odlučovač ropných látok v km 20,700
Odlučovač ropných látok v km 21,700
Retenčná nádrž RN1 v km 16,000 P
Retenčná nádrž RN2 v km 18,550 L
Retenčná nádrž RN3 v km 20,600 P
Preložka vodovodu DN 160 v km 10,000
Úprava vodovodu v km 15,565
Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20,400
Úprava vodovodu 2 x DN 160 v km 21,600
Preložka vodovodu HLF DN 400 v km 22,000
Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km 8,600 - 10,100
Preložka vodovodnej prípojky pre motorest v Mýtnej
Preložka vodovodu DN 100 v km 18,8
Žumpa pre motorest v Mýtnej
Preložka VN-22 kV linky č. 385 Divín, km 9,7
Preložka VN-22 kV príp. pre TS Mýtna, km 9,7 – 9,8
Preložka VN-22 kV odbočka Ružiná, km 15,83
Preložka VN-2x22 kV linky č. 306/396, km 16,76
Preložka VN-22 kV linky č. 502, km 16,77
Preložka VN-22 kV odbočky Uderiná, km 15,83
Preložka VN-22 kV prípojky TS Halier, km 21,24
Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 8,85 – 9,35
Prípojka VN-22kV a TS 50 kVA, km 21,700
Prípojka VN-22kV a TS 50 kVA pre objekt 634
Prípojky NN pre ISRC km 8,000-8,850
Preložka NN vzd. vedenia pre motorest v Mýtnej
Preložka NN vzd. vedenia, km 9,85
Prípojky NN pre ISRC km 17,0
Prípojky NN pre ISRC km 21,7
Preložka NN vedenia pre Towercom, km 13,3 – 13,8
Úprava TR, VO križovatky a prípojka NN s meraním v km 9.830-10.500
VO prístupovej cesty a prípojka NN s meraním v km 9.830-10.500
Preložka DOK DT-LC v km 9,700 – 10,500
Preložka DOK DT-LC v km 17,350 – 18,700
Preložka DOK DT-LC v km 21,750 – 22,100
Preložka PDOK Divín k DOK DT-LC v km 10,500
Preložka HDPE rúr pre PDOK Podrečany v km 17,700 - 17,900
Preložka DK Lučenec - Mýtna v km 18,300 - 18,700
Ochrana oznamovacích káblov pod cestou III/2640 v km 19,600
Preložka DK Lučenec - Mýtna v km 21,300 - 22,500
Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 8,900 - 9,300
Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 9,950 - 11,200
Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 17,350 - 18,800
Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 19,600 - 20,300
Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 20,500 - 21,200
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669
677
678
683
684
685
686
687
688
689
693
701
702
703
704
705
802
809
810
811
812
813
820
821
824
830

Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 21,300 - 22,500
Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 9,350 - 9,800
Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 21,300 - 22,200
Preložka MTS Mýtna Salaš v km 9,000
Preložka pripokládky MTS k DOK DT-LC v km 9,700 – 10,500
Preložka MTS Mýtna - Píla v km 9,700 – 10,500
Preložka MTS Mýtna - Divín v km 10,500
Preložka MTS Lovinobaňa - Ružiná v km 15,150 - 15,400
Preložka MTS Lovinobaňa - Podrečany v km 17,800 – 17,900
Preložka MTS k motorestu v Mýtnej
Preložka DOK ŽSR v km 9,720 – 10,580
Chránička VTL plynovodu v km 10,606
Preložka VTL plynovodu v km 13,255 – 14,640
Preložka VTL plynovodu v km 15,612 – 15,734
Preložka VTL plynovodu v km 15,687 – 16,307
Preložka VTL plynovodu v km 20,826 – 22,103
Obchádzková cesta v km 19,5 pre III/2640
Prístupová cesta v km 13,0 k obj. 501-12
Prístupová cesta v km 14.5 k obj. 501-13
Prístupová cesta v km 15,3 a 16,1
Prístupová cesta k obj. 219
Úprava cesty III/2632 v km 10,5
Úprava krytu vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe
Úprava krytu vozoviek na ceste II. a III. triedy po výstavbe
Úprava krytu vozoviek na MK v Lovinobani
Úprava železničných priecestí.

Umiestnenie stavby:
katastrálne územia: Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce
okres:
Lučenec
kraj:
Banskobystrický.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-88/2015, katastrálne
územie: Mýtna - trvalý záber:
stav podľa KN – C: 715/8, 716/4, 716/5, 716/6, 716/7, 716/8, 716/9, 716/10, 716/11, 716/12,
716/13, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 716/20, 716/21, 716/22, 716/23,
716/24, 716/25, 716/26, 716/27, 716/28, 716/29, 716/30, 716/31, 716/32, 716/33, 716/34,
716/35, 716/36, 716/37, 716/38, 716/39, 716/40, 716/41, 716/42, 716/43, 716/44, 716/45,
716/46, 716/47, 716/48, 716/49, 716/50, 716/51, 716/52, 716/53, 716/54, 716/55, 716/56,
716/57, 716/58, 716/59, 716/60, 716/61, 716/62, 716/63, 716/64, 716/65, 716/66, 716/67,
716/68, 716/69, 716/70, 716/71, 716/72, 716/73, 716/74, 716/75, 716/76, 716/77, 716/78,
716/79, 716/80, 716/81, 716/82, 716/83, 716/84, 716/85, 716/86, 716/87, 716/88, 716/89,
716/90, 716/91, 716/92, 716/93, 716/94, 716/95, 716/96, 717/3, 717/4, 718/3, 718/4, 719/3,
719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/12, 719/13, 719/14, 719/15,
719/16, 719/17, 719/18, 719/19, 719/20, 719/21, 719/22, 719/23, 719/24, 719/25, 719/26,
719/27, 719/28, 719/29, 719/30, 719/31, 720/5, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9,
722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 722/15, 722/16, 722/17, 722/18, 722/19, 722/20,
722/21, 722/22, 722/23, 722/24, 722/25, 722/26, 722/27, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8,
723/9, 723/10, 723/11, 723/12, 723/13, 723/14, 723/15, 723/16, 723/17, 723/18, 723/19,
723/20, 723/21, 723/22, 723/23, 723/24, 723/25, 723/26, 723/27, 723/28, 723/29, 723/30,
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723/31, 723/32, 723/33, 723/34, 723/35, 723/36, 723/37, 723/38, 723/39, 723/40, 723/41,
723/42, 723/43, 723/44, 723/45, 723/46, 723/47, 723/48, 723/49, 723/50, 723/51, 723/52,
723/53, 723/54, 723/55, 723/56, 723/57, 723/59, 723/60, 723/61, 904/11,1008/4, 1008/15,
1008/20, 1008/22, 1009/38, 1009/44, 1009/46, 1009/47,
podľa geometrického plánu č. 31628826-137/2015
stav podľa KN – C: 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 878/9, 878/10, 878/11, 878/12,
878/13, 878/14, 878/15, 878/16, 878/17, 878/18, 878/19, 878/20, 878/21, 878/22, 879/6,
879/7, 879/8, 879/9, 879/10, 879/11, 879/12, 879/13, 879/14, 879/15, 879/16, 879/17, 879/18,
879/19, 879/20, 879/21, 879/22, 879/23, 879/24, 879/25, 879/26, 879/27, 879/28, 879/29,
879/30, 879/31, 879/32, 879/33, 879/34, 879/35, 879/36, 879/37, 879/38, 879/39, 879/40,
879/41, 879/42, 879/43, 879/44, 879/45, 879/46, 879/47, 879/48, 879/49, 879/50, 879/51,
879/52, 879/53, 879/54, 879/55, 879/56, 879/57, 879/58, 879/59, 879/60, 879/61, 879/62,
879/63, 879/64, 879/65, 879/66, 879/67, 879/68, 879/69, 879/71, 879/72, 879/73, 879/74,
879/75, 879/76, 879/77, 879/78, 879/79, 879/80, 879/81, 879/82, 879/83, 879/84, 879/85,
879/86, 879/87, 879/88, 879/89, 879/90, 879/91, 879/92, 879/93, 879/94, 879/95, 879/96,
879/97, 879/98, 879/100, 879/101, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7,
886/8, 886/9, 886/10, 886/11, 886/12, 886/13, 886/14, 888/5, 888/6, 888/7, 888/8, 888/9,
888/10, 888/11, 888/12, 888/13, 888/14, 888/15, 888/16, 888/17, 888/18, 888/19, 888/20,
888/21, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 897/11, 897/12, 898/4, 898/5,
898/6, 898/7, 898/8, 898/9, 898/10, 900/7, 900/8, 900/9, 900/10, 900/11, 900/12, 900/13,
900/14, 900/15, 900/16, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23, 900/24,
900/25, 900/26, 900/27, 900/28, 900/29, 900/30, 900/31, 900/32, 900/33, 900/34, 900/35,
900/36, 900/37, 900/38, 900/39, 900/40, 900/41, 900/42, 900/43, 900/44, 900/45, 900/46,
900/47, 900/48, 900/49, 900/50, 900/51, 900/52, 900/53, 900/55, 900/56, 901/2, 901/3, 901/4,
901/5, 901/6, 901/7, 901/8, 901/9, 901/10, 901/11, 901/12, 901/13, 901/14, 901/15, 901/16,
901/17, 901/18, 901/19, 901/20, 901/21, 901/22, 901/23, 901/24, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6,
902/7, 902/8, 902/9, 902/10, 902/11, 903/2, 903/3, 903/4, 903/5, 903/6, 905/2, 905/3, 905/4,
podľa geometrického plánu č. 31628826-35/2017
stav podľa KN – C: 371/4, 715/9, 716/97,716/99, 716/100, 716/101, 716/102, 716/103,
716/104, 716/105, 716/106, 716/107, 716/108, 716/109, 716/110, 716/111, 716/112, 716/113,
716/114, 716/115, 716/116, 716/117, 716/118, 716/119, 716/120, 716/121, 716/122, 716/123,
716/124, 716/125, 716/126, 716/127, 716/128, 719/32, 719/33, 719/34, 719/35, 719/36,
719/37, 719/38, 719/39, 719/40, 719/41, 719/42, 719/43, 719/44, 722/28, 722/29, 722/30,
723/80, 723/81, 723/82, 723/83, 723/84, 723/85, 723/86, 723/87, 723/88, 723/89, 723/90,
723/91, 723/92, 723/93, 723/94, 723/95, 723/96, 723/97, 723/98, 723/99, 723/100, 723/101,
723/102, 723/103, 723/104, 723/105, 723/106, 723/107, 723/108, 723/109, 723/110, 723/111,
723/112, 723/113, 723/114, 723/115, 723/116, 723/117, 723/118, 723/119, 723/120, 723/121,
723/122, 723/123, 723/124, 723/125, 723/126, 723/127, 723/128, 723/129, 723/130, 723/131,
723/132, 723/134, 878/23, 878/24, 878/25, 878/26, 878/27, 878/28, 878/29, 878/30, 878/31,
878/32, 878/33, 878/34, 878/35, 878/36, 879/103, 879/104, 879/105, 879/106, 879/107,
879/108, 879/109, 879/110, 879/111, 879/112, 879/113, 879/114, 879/115, 879/116, 879/117,
879/118, 879/119, 879/120, 879/121, 879/122, 879/123, 879/124, 879/125, 879/126, 879/127,
879/128, 879/129, 879/130, 879/131, 879/132, 879/133, 879/134, 879/135, 879/136, 879/137,
879/138, 879/139, 879/140, 879/141, 879/142, 879/143, 879/144, 879/145, 879/146, 879/147,
879/148, 879/149, 879/150, 879/151, 879/152, 879/153, 879/154, 879/155, 879/156, 879/157,
879/158, 879/159, 879/160, 879/161, 879/162, 879/163, 879/164, 879/165, 879/166, 879/167,
879/169, 879/170, 879/171, 879/172, 879/173, 879/174, 879/175, 879/176, 879/177, 879/178,
879/179, 879/180, 879/181, 879/182, 879/183, 879/184, 879/185, 879/186, 879/187, 879/188,
879/189, 879/190, 879/191, 879/192, 879/193, 879/194, 879/195, 879/196, 879/197, 879/198,
879/199, 879/200, 879/201, 879/202, 879/204, 879/205, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10886/15,
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886/16, 886/17, 886/18, 886/19, 886/20, 886/21, 886/22, 886/23, 886/24, 886/25, 886/26,
886/27, 888/22, 888/23, 888/24, 888/25, 888/26, 888/27, 888/28, 888/29, 888/30, 888/31,
888/32, 888/33, 888/34, 888/35, 888/36, 888/37, 888/38, 888/39, 888/40, 888/41, 888/42,
888/43, 888/44, 888/45, 888/46, 888/47, 888/48, 897/13, 897/14, 897/15,898/11, 898/12,
898/13, 898/14, 898/15, 898/16, 898/17, 898/18, 898/19, 898/20, 898/21, 898/22, 898/23,
898/24, 900/57, 900/58, 900/59, 900/60, 900/61, 900/62, 900/63, 900/64, 900/65, 900/66,
900/67, 900/68, 900/69, 900/70, 900/71, 900/72, 900/73, 900/74, 900/75, 900/76, 900/77,
900/78, 900/79, 900/80, 900/81, 900/82, 900/83, 900/84, 900/85, 900/86, 900/87, 900/88,
900/89, 900/90, 900/91, 900/92, 900/93, 900/94, 900/96, 900/97, 902/12, 902/13, 902/14,
902/15903/1, 903/7, 903/8, 903/9,905/5, 905/6, 905/7, 905/8,1008/34, 1008/35, 1008/36,
1008/38, 1008/39, 1009/50, 1009/51, 1009/52.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-88/2015/b, katastrálne
územie: Mýtna - dočasný záber:
stav podľa KN – C: 715/1, 716/1, 716/3, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 720/4,
720/6, 722/1, 723/1, 723/2, 723/3, 723/58, 904/1, 904/3, 924/1, 924/2, 1008/1, 1009/2,
stav podľa KN – E: 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 988, 987/2,
987/1, 986, 985, 984, 983, 972, 971/1, 971/2, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962,
2081, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945,
944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 926,
925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918/1, 918/2, 917, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 909,
908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 891,
1213, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667,
1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652,
1651, 2071, 2073,
podľa geometrických plánov č. 31628826-137/2015/b a č. 31628826-35/2017/b
stav podľa KN – C: 878/2, 879/1, 879/3, 879/4, 879/5, 879/70, 879/99, 885/1, 886/1, 886/2,
886/3, 888/1, 888/3, 888/4, 897/1, 897/2, 897/3, 898/1, 898/2, 898/3, 900/1, 900/3, 900/4,
900/5, 900/6, 901/1, 902/1, 902/2, 903/1, 905/1
stav podľa KN – E: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 290/1,
291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 295/2, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367, 368, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1213, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2065, 2073, 2083,
2085, 2040.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-89/2015, katastrálne
územie: Divín - trvalý záber:
stav podľa KN – C: 1728/3, 1728/4, 1728/5, 1736/3, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 1736/7, 1736/8,
1736/9, 1736/10, 1737/3, 1737/4 1737/5, 1737/6, 1737/7, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6,
1738/7, 1738/8, 1738/9, 1738/10, 1738/11, 1738/12, 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1739/6, 1739/7,
1739/8, 1739/9, 1739/10, 1740/2, 1740/3, 1740/4, 1740/5, 1740/6, 1740/7, 1740/8, 1741/6,
1741/7, 1741/8, 1741/9, 1741/10, 1741/11, 1741/12, 1742/3, 1742/4, 1742/5, 1742/6, 1742/7,
1742/8, 1742/9, 1743/5, 1743/6, 1743/7, 1744/4, 1744/5, 1744/8, 1744/9, 1744/10, 1744/11,
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1744/12, 1744/13, 1744/14, 1745/4, 1745/5, 1746/2, 1746/3, 1746/4, 1746/5, 1749/3, 1749/4,
1749/5, 1749/6, 1750/2, 1750/3,
podľa geometrického plánu č. 31628826-36/2017
stav podľa KN – C: 1736/11, 1736/12, 1736/13, 1737/8, 1737/9, 1737/10, 1738/13, 1738/14,
1741/13, 1744/15, 1744/16, 1744/17, 1745/7, 1746/7, 1746/8, 1746/9, 1746/10, 1746/12,
1749/7, 1749/8, 1749/9, 1749/10, 1749/11.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-89/2015/b, č. 3162882636/2017/b, katastrálne územie: Divín - dočasný záber:
stav podľa KN – C: 1728/2, 1736/1, 1736/2, 1737/1, 1737/2, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2,
1740/1, 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1741/4, 1741/5, 1742/1, 1742/2, 1743/1, 1744/1, 1744/2,
1744/6, 1744/7, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/6, 1746/11, 1749/1, 1749/2, 1750/1,
stav podľa KN – E: 335/1, 335/78, 335/80, 335/791, 335/801.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-90/2015, katastrálne
územie: Lovinobaňa - trvalý záber:
stav podľa KN – C: 2043/5, 2043/6, 2043/7, 2043/8, 2043/9, 2043/10, 2043/11, 2043/12,
2043/13, 2043/14, 2043/15, 2043/16, 2043/17, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22,
2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2246/3, 2246/4, 2246/5, 2246/6, 2246/7, 2251/2,
2251/3, 2251/4, 2251/5, 2251/6, 2662/4, 2662/5, 2662/6, 2662/7, 2662/8, 2662/9, 2662/10,
2662/11, 2662/12, 2662/13, 2662/14, 2662/15, 2662/16, 2662/17, 2662/18, 2662/19, 2662/20,
2662/21, 2662/22, 2662/23, 2662/24, 2662/25, 2662/26, 2662/27, 2662/28, 2662/29, 2662/30,
2662/31, 2662/32, 2662/33, 2662/34, 2662/35, 2662/36, 2662/37, 2662/38, 2662/39, 2662/40,
2662/41, 2662/42, 2662/43, 2662/44, 2662/45, 2662/46, 2662/47, 2662/48, 2662/49, 2662/50,
2662/51, 2662/52, 2662/53, 2662/54, 2662/55, 2662/56, 2662/57, 2662/58, 2662/59, 2662/60,
2662/61, 2662/62, 2662/63, 2662/64, 2662/65, 2662/66, 2662/67, 2662/68, 2662/69, 2662/70,
2662/71, 2662/72, 2662/73, 2662/74, 2662/75, 2662/76, 2662/77, 2662/78, 2662/79, 2662/80,
2662/81, 2662/82, 2662/83, 2662/84, 2662/85, 2662/86, 2662/87, 2662/88, 2662/89, 2662/90,
2662/91, 2662/92, 2662/93, 2662/94, 2662/95, 2662/96, 2662/97, 2662/98, 2662/99,
2662/100, 2662/101, 2662/102, 2662/103, 2662/104, 2662/105, 2662/106, 2662/107,
2662/108, 2662/109, 2662/110, 2662/111, 2662/112, 2662/113, 2662/114, 2662/115,
2662/116, 2662/117, 2662/118, 2662/119, 2662/120, 2662/121, 2662/122, 2662/123,
2662/124, 2662/125, 2662/126, 2662/127, 2662/128, 2662/129, 2662/260, 2914/4, 2914/8,
2914/9, 2914/10, 2914/11, 2914/12, 2914/13, 2914/14, 2914/15, 2914/16, 2914/17, 2914/18,
2914/19, 2914/20, 2914/21, 2914/22, 2914/23, 2914/24, 2914/25, 2914/26, 2914/27, 2914/28,
2914/29, 2914/30, 2914/31, 2914/32, 2914/33, 2914/34, 2914/35, 2914/39, 2914/40, 2914/41,
2914/42, 2914/43, 2914/44, 2914/45, 2914/46, 2914/47, 2914/48, 2914/49, 2914/50, 2914/51,
2914/52, 2914/53, 2914/54, 2914/55, 2914/56, 2914/57, 2914/58, 2914/59, 2914/60, 2914/61,
2914/62, 2914/63, 2914/64, 2914/65, 2914/66, 2914/67, 2914/68, 2914/69, 2914/70, 2914/71,
2914/72, 2914/73, 2914/74, 2914/75, 2914/76, 2914/77, 2914/78, 2914/79, 2914/80, 2914/81,
2914/82, 2914/83, 2914/84, 2914/85, 2914/86, 2914/87, 2914/88, 2914/89, 2914/90, 2914/91,
2914/92, 2914/93, 2914/94, 2914/95, 2914/96, 2914/97, 2914/98, 2914/99, 2914/100,
2914/101, 2914/102, 2914/103, 2914/104, 2914/105, 2914/106, 2914/107, 2914/108,
2914/109, 2914/110, 2914/111, 2914/112, 2914/113, 2914/114, 2914/115, 2914/116,
2914/117, 2914/118, 2914/119, 2914/120, 2914/121, 2914/122, 2914/123, 2914/124,
2914/125, 2914/126, 2914/127, 2914/128, 2914/129, 2914/130, 2914/131, 2914/132,
2914/133, 2914/134, 2914/135, 2914/136, 2914/137, 2914/138, 2914/139, 2914/140,
2914/141, 2914/142, 2914/143, 2914/144, 2914/145, 2914/146, 2914/147, 2914/148,
2914/149, 2914/150, 2914/151, 2914/152, 2914/153, 2914/154, 2914/155, 2914/156,
2914/157, 2914/158, 2914/159, 2914/160, 2914/161, 2914/162, 2914/163, 2914/164,
2914/165, 2914/166, 2914/167, 2914/168, 2914/169, 2914/170, 2914/171, 2914/172,
2914/173, 2914/174, 2914/175, 2914/176, 2914/177, 2914/178, 2914/179, 2914/180,
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2914/181, 2914/182, 2914/183, 2914/184, 2914/185, 2914/186, 2914/187, 2914/188,
2914/189, 2914/190, 2914/191, 2914/192, 2914/193, 2914/194, 2914/195, 2914/196,
2914/198, 2914/199, 3132/1, 3132/2, 3132/3, 3132/4, 3132/5, 3132/6, 3132/7, 3132/8,
3132/9, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3132/13, 3132/14, 3132/15, 3132/16, 3132/17, 3132/18,
3132/19, 3132/20, 3132/21, 3132/22, 3132/23, 3132/24, 3132/25, 3132/26, 3132/27, 3203/2,
3203/3, 3203/4, 3203/5, 3463/56, 3463/57, 3463/58, 3463/59, 4985/3, 4985/4, 4988/3,
5042/2, 5046/2, 5077/3, 5078/3, 5078/4, 5078/5, 5078/6
podľa geometrického plánu č.31628826-37/2017
stav podľa KN – C: 2043/27, 2043/28, 2043/29, 2043/30, 2043/31, 2043/32, 2043/33,
2043/34, 2124/2, 2124/3, 2124/4, 2137/2, 2137/3, 2246/8, 2251/7, 2251/8, 2251/9, 2251/10,
2251/11, 2251/12, 2662/130, 2662/131, 2662/132, 2662/133, 2662/134, 2662/135, 2662/136,
2662/137, 2662/138, 2662/139, 2662/140, 2662/141, 2662/142, 2662/143, 2662/144,
2662/145, 2662/146, 2662/147, 2662/148, 2662/149, 2662/150, 2662/151, 2662/152,
2662/153, 2662/154, 2662/155, 2662/156, 2662/157, 2662/158, 2662/159, 2662/160,
2662/161, 2662/162, 2662/163, 2662/164, 2662/165, 2662/166, 2662/167, 2662/168,
2662/169, 2662/170, 2662/171, 2662/172, 2662/173, 2662/174, 2662/175, 2662/176,
2662/177, 2662/178, 2662/179, 2662/180, 2662/181, 2662/182, 2662/183, 2662/184,
2662/185, 2662/186, 2662/187, 2662/188, 2662/189, 2662/190, 2662/191, 2662/192,
2662/193, 2662/194, 2662/195, 2662/196, 2662/197, 2662/198, 2662/199, 2662/200,
2662/201, 2662/202, 2662/203, 2662/204, 2662/205, 2662/206, 2662/207, 2662/208,
2662/209, 2662/210, 2662/211, 2662/212, 2662/213, 2662/214, 2662/215, 2662/216,
2662/217, 2662/218, 2662/219, 2662/220, 2662/221, 2662/222, 2662/223, 2662/224,
2662/225, 2662/226, 2662/227, 2662/228, 2662/229, 2662/230, 2662/231, 2662/232,
2662/233, 2662/234, 2662/235, 2662/236, 2662/237, 2662/238, 2662/239, 2662/240,
2662/241, 2662/242, 2662/243, 2662/244, 2662/245, 2662/246, 2662/247, 2662/248,
2662/249, 2662/250, 2662/251, 2662/252, 2662/253, 2662/254, 2662/255, 2662/256,
2662/257, 2662/258, 2662/259, 2662/260, 2662/261, 2662/262, 2662/263, 2662/264,
2662/265, 2662/266, 2662/267, 2914/200, 2914/201, 2914/202, 2914/203, 2914/204,
2914/205, 2914/206, 2914/207, 2914/208, 2914/209, 2914/210, 2914/211, 2914/212,
2914/213, 2914/214, 2914/215, 2914/216, 2914/217, 2914/218, 2914/219, 2914/220,
2914/221, 2914/222, 2914/223, 2914/224, 2914/225, 2914/226, 2914/227, 2914/228,
2914/229, 2914/230, 2914/231, 2914/232, 2914/233, 2914/234, 2914/235, 2914/236,
2914/237, 2914/238, 2914/239, 2914/240, 2914/241, 2914/242, 2914/243, 2914/244,
2914/245, 2914/246, 2914/247, 2914/248, 2914/249, 2914/250, 2914/251, 2914/252,
2914/253, 2914/254, 2914/255, 2914/256, 2914/257, 2914/258, 2914/259, 2914/260,
2914/261, 2914/262, 2914/263, 2914/264, 2914/265, 2914/266, 2914/267, 2914/268,
2914/269, 2914/270, 2914/271, 2914/272, 2914/273, 2914/274, 2914/275, 2914/276,
2914/277, 2914/278, 2914/279, 2914/280, 2914/281, 2914/282, 2914/283, 2914/284,
2914/285, 2914/286, 2914/287, 2914/288, 2914/289, 3463/60, 3463/61, 3463/62, 3463/63,
3463/65, 3463/66, 3463/67, 4982/3, 4982/4, 4982/5, 4982/6, 4982/7, 4988/6, 4988/7, 5041/3,
5042/3, 5046/3, 5078/7, 5078/8, 5078/9, 5078/10.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-90/2015/b, č. 3162882637/2017/b, katastrálne územie: Lovinobaňa - dočasný záber:
stav podľa KN – C: 2043/1, 2043/4, 2124/1, 2137/1, 2246/1, 2251/1, 2662/1, 2662/2, 2662/3,
2914/1, 2914/2, 2914/36, 2914/37, 2914/38, 2914/5, 2914/197, 3047, 3203/1, 3309/1, 3309/2,
3342/1, 3442/2, 3442/3, 3454/14, 3454/119, 3454/130, 3463/22, 3463/23, 3463/24, 3463/25,
3463/26, 3463/40, 3463/41, 3463/54, 3463/55, 3463/64, 3520/2, 3520/17, 4982/1, 4982/2,
4983, 4984, 4985/1, 4985/2, 4986, 4987, 4988/1, 4988/2, 4988/5, 4989, 4991/1, 4992, 4994,
5041/1, 5041/2, 5042/1, 5046/1, 5078/1, 5091/1,
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stav podľa KN – E: 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,1903, 2026, 2027, 2029, 2030, 2033, 2034,
2035, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2077/1, 2078, 2079, 2080, 2124/1, 2124/2, 2125, 2126,
2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2246, 2247, 2250, 2251, 2254, 2255, 2258, 2620, 2623, 2624,
2627, 2628, 2631, 2632, 2635, 2636, 2639, 2640, 2643, 2644, 2647, 2648, 2651, 2652, 2655,
2656, 2659, 2660/1, 2662, 2663, 2666, 2667, 2670, 2671, 2674, 2675/1, 2675/2, 2678, 2679,
2682, 2683, 2686, 2687, 2690, 2691, 2694, 2695, 2696, 2699, 2700, 2703, 2704, 2707, 2708,
2711, 2712, 2716, 2717, 2720, 2721, 2722/1, 2722/2, 2723/1, 2723/2, 2726, 2727, 2728,
2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2738, 2739, 2740, 2741, 2744, 2745, 2746, 2747, 2750, 2753,
2756, 2759, 2762, 2764, 2765, 2768, 2769, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780,
2781, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797,
2798, 2799, 2800/1, 2800/2, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810,
2811, 2812, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831,
2832, 2833, 2834, 2835, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847,
2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862,
2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877,
2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892,
2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907,
2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924,
2925, 2926, 2927, 2928/1, 3047, 3048, 3062, 3063, 3067, 3068, 3133, 3136, 3137, 3467/1,
3468, 4991/3, 4992, 4994, 5041, 5042, 5046, 5077/2, 5078, 5091/1, 2124/1, 2124/2, 2669,
1899, 1900, 1901/1, 1903, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 335/1.
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-91/2015, katastrálne
územie: Uderiná - trvalý záber:
stav podľa KN – C: 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/10, 196/11,
196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8,
199/9, 199/10, 199/11, 199/12, 199/13, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 201/9,
201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 201/14, 201/15, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20,
201/21, 201/22, 201/23, 201/24, 201/25, 201/26, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31,
201/32, 201/33, 201/34, 201/35, 201/36, 201/37, 201/38, 201/39, 201/40, 201/41, 201/42,
201/43, 201/44, 201/45, 201/46, 201/47, 201/48, 201/49, 217/6, 229/2, 234/6, 234/7, 234/8,
234/9, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9,
236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 236/16, 236/17, 236/18, 236/19, 236/20,
236/21, 236/22, 236/23, 236/24, 236/25, 236/26, 236/27, 236/28, 236/29, 236/30, 236/31,
236/32, 236/33, 236/34, 236/35, 236/36, 236/37, 236/38, 236/39, 236/40, 236/41, 236/42,
236/43, 236/44, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 238/12,
238/13, 238/14, 238/15, 238/16, 238/17, 238/18, 238/19, 238/20, 238/21, 238/22, 238/23,
238/24, 238/25, 238/26, 238/27, 238/28, 238/29, 238/30, 238/31, 238/32, 238/33, 238/34,
238/35, 238/36, 238/37, 238/38, 238/39, 238/40, 238/41, 238/42, 238/43, 238/44, 238/45,
238/46, 238/47, 238/48, 238/49, 238/50, 238/51, 238/52, 238/53, 238/54, 238/55, 238/56,
238/57, 238/58, 238/59, 238/60, 238/61, 238/62, 238/63, 238/64, 238/65, 238/66, 238/67,
238/68, 238/69, 238/70, 238/71, 238/72, 238/73, 238/74, 238/75, 238/76, 238/77, 238/78,
238/79, 238/80, 238/81, 238/82, 238/83, 238/84, 238/85, 238/86, 238/87, 238/88, 238/89,
238/90, 238/91, 238/92, 238/93, 238/94, 238/95, 238/96, 238/97, 238/98, 238/99, 238/100,
238/101, 238/102, 238/103, 238/104, 238/105, 238/106, 238/107, 238/108, 238/109, 238/110,
238/111, 238/112, 238/113, 238/114, 238/115, 238/116, 238/117, 238/118, 238/119, 238/120,
238/121, 238/122, 238/123, 238/124, 238/125, 238/126, 238/127, 238/128, 238/129, 238/130,
238/131, 238/132, 238/133, 238/134, 238/135, 238/136, 238/137, 238/138, 238/139, 238/140,
238/141, 238/142, 238/143, 238/144, 238/145, 238/146, 238/147, 238/148, 238/149, 238/150,
238/151, 238/152, 238/153, 238/154, 238/155, 238/156, 238/157, 238/158, 238/159, 238/160,
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238/161, 238/162, 238/163, 238/164, 238/165, 238/166, 238/167, 238/168, 238/169, 238/170,
238/171, 238/172, 238/173, 238/174, 238/175, 238/175, 238/177, 238/178, 238/179, 238/180,
238/181, 238/182, 238/183, 238/184, 238/185, 238/186, 238/187, 238/188, 238/189, 238/190,
238/191, 238/192, 238/193, 238/194, 238/195, 238/196, 238/197, 238/198, 238/199, 238/200,
238/201, 238/202, 238/203, 238/204, 238/205, 238/206, 238/207, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7,
240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14, 240/15, 240/16, 240/17, 240/18,
240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 240/23, 240/24, 240/25, 240/26, 240/27, 240/28, 240/29,
240/30, 240/31, 240/32, 240/33, 240/34, 240/35, 240/36, 240/37, 240/38, 240/39, 240/40,
240/41, 240/42, 240/43, 240/44, 240/45, 240/46, 240/47, 240/48, 240/49, 240/50, 251/4,
251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 251/16,
251/17, 251/18, 251/19, 251/20, 251/21, 251/22, 251/23, 251/24, 251/25, 251/26, 251/27,
251/28, 251/29, 251/30, 251/31, 251/32, 251/33, 251/34, 251/35, 251/36, 251/37, 251/38,
251/39, 251/40, 251/41, 251/42, 251/43, 251/44, 251/45, 251/46, 251/47, 251/48, 251/50,
251/51, 251/52, 251/53, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 792/4, 792/5, 792/6, 966/3,
966/4, 966/5, 966/6, 966/7, 966/8, 966/9, 966/10, 966/11, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6,
1227/7, 1227/8, 1227/9, 1227/10, 1227/11, 1227/12, 1227/13, 1227/14, 1227/15, 1227/16,
1227/17, 1227/18, 1227/19, 1227/20, 1227/21, 1227/22, 1227/23, 1227/24, 1227/25, 1227/26,
1227/27, 1227/28, 1227/29, 1227/30, 1227/31, 1227/32, 1227/33, 1227/34, 1227/35, 1227/36,
1227/37, 1227/38, 1227/39, 1227/40, 1227/41, 1227/42, 1227/43, 1227/44, 1227/45, 1227/46,
1227/47, 1227/48, 1227/49, 1227/50, 1227/51, 1227/52, 1227/53, 1227/54, 1230/4, 1230/5,
1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/11, 1230/12, 1230/13, 1230/14, 1230/15, 1230/16,
1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1231/9, 1231/10, 1231/11, 1231/12,
1231/13, 1231/14, 1231/15, 1231/16, 1231/17, 1231/18, 1231/19, 1231/20, 1231/21, 1231/22,
1231/23, 1231/24, 1231/25, 1231/26, 1231/27, 1231/28, 1231/29, 1231/30, 1231/31, 1232/3,
1232/4, 1232/5, 1232/6, 1232/7, 1232/8, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 1232/12, 1232/13,
1232/14, 1232/15, 1232/16, 1232/17, 1232/18, 1232/19, 1232/20, 1232/21, 1232/22, 1232/23,
1232/24, 1232/25, 1232/26, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, 1238/10,
1238/11, 1238/12, 1238/13, 1238/14, 1241/3, 1241/4, 1241/5, 1241/6, 1241/7, 1241/8,
1241/9, 1241/10,
podľa geometrických plánov č. 31628826-38/2017 a doplnok č. 31628826-53/2017
stav podľa KN – C: 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 199/14, 199/15, 199/16, 199/17,
199/18, 199/19, 199/20, 199/21, 199/22, 199/23, 199/24, 199/25, 199/26, 199/27, 201/50,
201/51, 201/52, 201/53, 201/54, 201/55, 201/56, 201/57, 201/58, 201/59, 201/60, 201/61,
201/62, 201/63, 201/64, 201/65, 201/66, 201/67, 201/68, 201/69, 201/70, 201/71, 234/10,
234/11, 235/10, 235/11, 235/12, 236/4, 236/45, 236/46, 236/47, 236/48, 236/49, 236/50,
236/51, 236/52, 236/53, 236/54, 236/55, 236/56, 238/208, 238/209, 238/210, 238/211,
238/212, 238/213, 238/214, 238/215, 238/216, 238/217, 238/218, 238/219, 238/220, 238/221,
238/222, 238/223, 238/224, 238/225, 238/226, 238/227, 238/228, 238/229, 238/230, 238/231,
238/232, 238/233, 238/234, 238/235, 238/236, 238/237, 238/238, 238/239, 238/240, 238/241,
238/242, 238/243, 238/244, 238/245, 238/246, 238/247, 238/248, 238/249, 238/250, 238/251,
238/252, 238/253, 238/254, 238/255, 238/256, 238/257, 238/258, 238/259, 238/260, 238/261,
238/262, 238/263, 238/264, 238/265, 238266, 238/267, 238/268, 238/269, 238/270, 240/51,
240/52, 240/53, 240/54, 240/55, 240/56, 240/57, 240/58, 240/59, 240/60, 240/61, 240/62,
240/63, 240/64, 240/65, 240/66, 240/67, 240/68, 251/54, 251/55, 251/56, 251/57, 251/58,
251/59, 251/60, 251/61, 251/62, 251/63, 251/64, 251/65, 251/66, 251/67, 252/9, 252/10,
252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 966/12, 1227/55, 1227/56, 1227/57, 1230/10,
1230/17, 1230/18, 1230/19, 1230/20, 1230/21, 1230/22, 1230/23, 1230/24, 1232/27, 1232/28,
1232/29, 1232/30, 1232/31, 1232/32, 1232/33, 1232/34, 1232/35, 1232/36, 1232/37, 1232/38,
1241/11, 1241/12, 1241/13, 1241/14, 1241/15, 1241/16, 1241/17, 1241/18, 1241/19, 1241/20.
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Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-91/2015/b, č. 3162882638/2017/b, , katastrálne územie: Uderiná - dočasný záber:
stav podľa KN – C: 196/1, 197, 198/1, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 217/3, 217/5, 229/1, 234/1,
234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 238/1, 238/2, 240/1, 240/2, 240/3, 251/1,
251/2, 251/3, 251/49, 252/1, 252/2, 297, 966/1, 966/2, 1227/1, 1227/2, 1230/1, 1230/3,
1230/10, 1231/1, 1232/1, 1232/2, 1238/2, 1238/3, 1241/1, 1241/2, 1241/22, 1243,
stav podľa KN – E: 2, 384, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417/1, 417/2, 418/1, 420,
421, 422, 423/1, 423/2, 425, 426, 427/1, 427/2, 428, 429, 430, 432, 433/1, 433/2, 434, 435,
436, 437, 438/1, 438/2, 441/101, 441/201, 446/1, 446/2, 447, 448, 449/1, 449/2, 450, 451,
452/1, 452/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459/1,
459/2, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 464, 465, 466/1, 466/2, 467, 472/1, 472/2, 477, 478, 479,
480, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500/1, 500/2, 501, 502, 524/2, 524/3, 576/3, 576/4, 577/1, 577/2, 577/3, 585/1, 586,
588/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 716/1, 716/2, 717, 718/1, 719/1, 720/1, 721/1, 721/2,
722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8, 724/1, 724/2, 724/3,
724/4, 724/5, 724/6, 724/7, 724/8, 725/1, 725/2, 725/3, 725/4, 725/5, 726/1, 726/2, 726/3,
727/3, 728/1, 728/2, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 741/3,
741/4, 743/1, 743/4, 743/5, 744/1, 744/4, 745/1, 745/4, 745/5, 746/2, 747/1, 747/4, 748/1,
748/4, 748/5, 749/2, 821/1, 821/2, 839/1, 839/2, 839/3, 840/1, 840/2, 841, 842, 849/1, 849/2,
850/1, 850/2, 851, 852, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 854/3, 856/1, 856/2, 857, 858, 859, 860,
861, 862, 863, 864/1, 864/2, 867, 868, 869/1, 869/2, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 875, 876,
877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887/1, 887/2, 888, 889, 890,
891, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894, 902, 903, 904/1, 904/2, 905, 1227, 1228, 1230, 1231,
1232
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-92/2015, katastrálne
územie: Podrečany - trvalý záber:
stav podľa KN – C: 305/4, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9, 323/10,
323/11, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 364/10, 364/11, 364/12, 364/13,
364/14, 364/15, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13,
370/14, 370/15, 370/16, 370/17, 370/18, 370/19, 370/20, 370/21, 370/22, 370/23, 370/24,
370/25, 370/26, 370/27, 370/28, 370/29, 370/30, 370/31, 370/32, 370/33, 370/34, 370/35,
370/36, 370/37, 370/38, 370/39, 370/40, 370/41, 370/42, 370/43, 370/44, 370/45, 370/46,
370/47, 370/48, 370/49, 370/50, 370/51, 388/2, 388/3, 388/4, 390/3, 390/4, 390/5, 390/6,
390/7, 390/8, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12,
405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 502/10, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5,
511/6,
podľa geometrického plánu č. 31628826-39/2017
stav podľa KN – C: 323/12, 323/13, 323/14, 364/16, 364/17, 364/18, 364/19, 364/20, 364/21,
364/22, 364/23, 364/24, 364/25, 364/26, 364/27, 370/, 370/54, 370/55, 370/56, 370/57,
370/58, 370/59, 370/60, 370/61, 370/62, 370/63, 370/64, 370/65, 370/66, 370/67, 370/68,
370/69, 370/70, 370/71, 370/72, 370/73, 370/74, 370/75, 370/76, 370/77, 370/78, 370/79,
370/80, 370/81, 388/5, 390/10, 390/11, 390/12, 390/13, 390/14, 405/21, 405/22, 405/23,
405/24, 405/25, 405/26, 405/27,
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrického plánu č. 31628826-92/2015/b, č. 3162882639/2017/b, katastrálne územie: Podrečany - dočasný záber:
stav podľa KN – C: 302/4, 305/1, 305/3, 323/1, 364/1, 364/2, 370/1, 370/3, 370/52, 370/53,
388/1, 390/1, 390/2, 390/9, 405/1, 405/2, 405/20, 406/1, 410/1, 502/2, 525/2,
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stav podľa KN – E: 305, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318/1, 318/2, 364/8, 364/9,
364/10, 364/11, 364/12, 364/13, 364/14, 364/15, 364/16, 365/1, 365/2, 366, 367/1, 367/2,
367/3, 367/4, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 369/1, 369/2, 369/3, 370, 371/1, 371/2, 372, 373/1,
373/2, 373/3, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 378/5,
378/6, 378/8, 378/9, 378/10, 388, 390/1, 390/2, 390/3, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5,
403/6, 403/7, 403/8, 403/9, 403/10, 403/11, 403/12, 405/1, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7,
405/8, 405/9, 407/1, 407/4, 501, 525/1,
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrických plánov č. 31628826-93/2015 a č. 31628826136/2015, katastrálne územie: Tomášovce - trvalý záber:
stav podľa KN – C: 740/93, 741/73, 741/74, 741/75, 745/3, 745/4, 745/5, 747/12, 747/13,
747/14, 747/15, 747/16, 747/17, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/22, 747/23, 747/24,
747/28, 747/29, 747/30, 747/31, 747/32, 747/33, 747/34, 747/35, 747/36, 747/37, 747/38,
747/39, 747/40, 747/41, 747/42, 747/43, 747/44, 747/45, 747/46, 747/47, 747/48, 747/49,
747/50, 747/51, 747/52, 747/54, 747/55, 747/56, 747/57, 747/58, 747/59, 747/60, 747/61,
747/62, 747/63, 747/64, 747/65, 747/66, 747/67, 747/68, 747/69, 747/70, 747/71, 747/72,
747/73, 747/74, 747/75, 747/76, 747/77, 747/78, 747/79, 747/80, 747/81, 747/82, 747/83,
747/84, 747/85, 747/86, 747/87, 747/88, 747/89, 747/90, 747/91, 747/92, 747/93, 747/94,
747/95, 747/96, 747/97, 747/98, 747/99, 747/100, 747/102, 747/103, 747/104, 747/105,
747/106, 757/34, 757/35, 757/36, 757/37, 757/38, 757/39, 757/40, 757/41, 757/42, 757/43,
757/44, 757/45, 757/46, 757/47, 757/48, 757/49, 757/50, 757/51, 757/52, 757/53, 757/54,
757/55, 757/56, 757/57, 757/58, 827/5, 827/6, 828/87, 828/88, 1111/4, 1111/5, 1111/6,
1111/7, 1111/8, 1111/9, 1111/10, 1111/11, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1111/15, 1111/16,
1111/17, 1111/18, 1111/19, 1111/20, 1111/21, 1111/22, 1111/23, 1111/24,
podľa geometrického plánu č. 31628826-40/2017
stav podľa KN – C: 741/76, 741/77, 747/108, 747/109, 747/110, 747/111, 747/112, 747/113,
747/114, 747/115, 747/116, 747/117,747/118, 757/59, 757/60, 757/61,
Parcelné čísla pozemkov podľa geometrických plánov č. 31628826-93/2015/b, č. 3162882640/2017/b, katastrálne územie: Tomášovce - dočasný záber:
stav podľa KN – C: 737/31, 740/4, 741/1, 741/8, 743/35, 745/1, 747/1, 747/2, 747/3, 747/10,
747/11, 747/25, 747/26, 747/27, 747/53, 747/101, 757/33, 827/4, 828/2, 1111/2 , 1111/3,
1111/25, 1138/1
stav podľa KN – E: 740, 741, 742, 745, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5, 747/6, 747/7,
747/8, 747/9, 747/10, 747/11, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 750/1, 750/2,
750/3, 750/4, 750/5, 750/6, 750/7, 750/8, 750/9, 750/10, 750/11, 750/12, 750/13, 750/14,
750/15, 750/16, 750/17, 753, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 757/8, 757/9,
757/10, 757/11, 757/12, 757/13, 757/14, 757/15, 757/16, 757/17, 757/18, 757/19, 757/20,
757/21, 757/22, 757/23, 757/24, 757/25, 757/26, 757/27, 757/28, 757/29, 765/17, 765/18,
807/6, 807/7, 807/8, 812/4, 812/5, 812/6, 813/1, 818/1, 818/2, 820, 821, 826/1, 826/2, 826/3,
826/4, 827, 832/3, 832/4, 833/1, 836/1, 836/2, 836/3, 837/1, 837/2, 837/3, 839/1, 839/4,
839/5, 840/1, 843/1, 843/2, 843/3, 845/1, 845/2, 845/3, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 846/1,
846/2, 846/7, 1109, 1110, 1111/2, 1113/1, 1114/3, 1138.
a povoľuje podľa § 90 stavebného zákona odstránenie stavebného objektu:
010 Asanácia hospodárskej budovy motorestu v Mýtnej, ktorý sa nachádza v katastrálnom
území: Mýtna, okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický na parcele stav KN-C: 720/7 podľa
geometrického plánu č. 31628826-88/2015.
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Rýchlostná cesta R2 (ďalej len „rýchlostná cesta“) začína pracovným staničením km
8,941 v dočasnom prepojení rýchlostnej cesty s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred
obcou Mýtna. Medzi obcami Mýtna a Divín sa v trase rýchlostnej cesty nachádza
mimoúrovňová križovatka Mýtna (km 10,500), ktorá po dobudovaní rýchlostnej cesty R2
v úseku Kriváň – Mýtna (úsek vedený Pilianskou dolinou v súbehu s Krivánskym potokom)
bude jediným dopravným uzlom medzi MÚK Mýtna a výhľadovej MÚK Tomášovce. Koniec
úseku km 21,760 je situovaný vo výhľadovej MÚK Tomášovce, za ktorou pokračuje
nadväzujúci úsek rýchlostnej cesty R2 Tomášovce - Ožďany. Výhľadová MÚK Tomášovce
je v súčasnosti navrhnutá na dočasné riešenie zabezpečujúce napojenie rýchlostnej cesty
na cestu I/16 pri obci Tomášovce.
Druh stavby: Novostavba.
Účel stavby: Účelom stavby je realizácia rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, úsek:
Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v kategórii R 24/5100 v dĺžke 12,81883 km
v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu
výstavby a prevádzky na obyvateľstvo a prírodné prostredie, ktorá v tomto úseku preberie
všetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu E 571 (zároveň
E 58) „R2 Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec - Rimavská Sobota
– Rožňava - Košice“. Existujúca cesta I/16 po odľahčení od tranzitnej dopravy bude
prevádzať dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plniť funkciu
komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúžiť pre premávku
vozidiel vylúčených z premávky z rýchlostnej cesty. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty
bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných ciest v smere
na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné
Slovensko.
I.

Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené
v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:
1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), odbor správy majetku
štátu, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 7 zákona
č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125
stavebného zákona vydalo stanovisko pod č. ÚSMŠ-28-93/2019 zo dňa 12.4.2019,
v ktorom žiada dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. ÚSMŠ-193-20/2018 zo dňa
9.8.2018:
 vojenské letecké pozemné zariadenie umiestnené v lokalite Ožďany a letisko
Tomášovce, žiada nenarušiť stavbou ich ochranné pásma,
 v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby
postupovať v zmysle § 7 a § 24, ods. e) cestného zákona a § 10 ods. 6 písm. b)
Vyhlášky FMD č. 35/1984 v platnom znení,
 spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie stavby
s obmedzeniami dopravy v úsekoch stavby,
 začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení vopred oznámiť
Národnému centru vojenskej dopravy ozbrojených síl Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk,
a MO SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica (ďalej len „OS SR“) vydalo stanovisko pod č. ASMdpS-1-1538/2017
zo dňa 11.9.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky okrem podmienok
uvedených v stanovisku pod č. ÚSMŠ-28-93/2019:
 zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných
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celkov stavby požaduje zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie 1/16
o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m,
 zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných
celkov stavby požaduje zachovať stále osobitné zariadenie na cestnom moste
ev. č. 16-206 (M6867.01) v plnom rozsahu,
 zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie.
2.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, Námestie slobody č. 6, 810 05
Bratislava (ďalej len „cestný správny orgán“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3
ods. 3 písm. q) cestného zákona vydalo určenie požitia dopravných značiek
a dopravných zariadení (ďalej len „určenie“) č. 27132/2017/SCDPK/71030 zo dňa
11.10.2017 so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného
zboru, Odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-60276/2017 zo dňa 26.9.2017 s nasledovnými podmienkami:
 pre informatívne dopravné značky žiadame vypracovať a predložiť na schválenie
ministerstvu a MV SR P PZ ODP výrobnú dokumentáciu,
 pre tlmiče nárazu žiadame vypracovať a predložiť ministerstvu na odsúhlasenie
detailné výkresy ich osadenia,
 na dopravných značkách č. IS32b opraviť hodnoty km staničenia rýchlostnej cesty
(výkresy č. 8 a 9),
 použité dopravné značky a dopravné zariadenia (ďalej len „DZ“) budú v súlade
so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.8/2009 Z. z.“), vyhláškou
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č.9/2009 Z. z.“) a STN 01 8020 Dopravné značky
na pozemných komunikáciách,
 osadené DZ budú spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 133/2013 Z. z.“) a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania
parametrov,
 realizácia DZ bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou podľa § 45 stavebného
zákona,
 cestný správny orgán a MV SR P PZ ODP si vyhradzujú právo v prípade, ak si to
vyžiada verejný záujem, stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť.

3.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
oddelenie pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len
„OCDPK“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. d)
cestného zákona vydal súhlasné stanovisko č. OU-BB-OCDPK-2017/025660 zo dňa
24.8.2016 a určenie použitia trvalého DZ pod č. OU-BB-OCDPK-2017/025874 zo dňa
22.8.2017 na ceste I/16, križovatka s cestou 11/595 a s cestou III/2644 so súhlasom
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajským dopravným
inšpektorátom (ďalej len „KDI BB“) č. KRPZ-BB-KDI-115-013/2017 zo dňa 09.8.2017
za nasledovných podmienok:
 DZ musia spĺňať ustanovenia § 60 a § 61 zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009
Z. z.,
 pokiaľ nie je stanovené inak, budú DZ osadené v zmysle príslušných platných STN
a TP,
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 určené DZ budú spĺňať podmienky stanovené zákonom číslo 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 stavebník zabezpečí trvalé DZ ako aj jeho osadenie na vlastné náklady,
 určené trvalé DZ budú zväčšeného rozmeru,
 v prípade, že umiestnením nového DZ v súvislosti s výstavbou cesty R2 dôjde
k nesúladu s existujúcim značením na iných komunikáciách, upozorní stavebník
na túto skutočnosť príslušných správcov,
 určené DZ nemusí byť konečné a v prípade potreby (napr. prevádzkové podmienky,
bezpečnosť cestnej premávky a pod.) je stavebník povinný ho doplniť. Zmenu alebo
doplnenie po odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom je potrebné následne
nahlásiť na OCDPK,
 toto určenie použitia DZ platí len pre cestu I. triedy. V prípade umiestnenia DZ
na iných komunikáciách (rýchlostná cesta, cesta II., III. triedy a MK) je stavebník
povinný o toto požiadať príslušné cestné správne orgány,
 realizáciu určeného DZ zabezpečí fyzická osoba oprávnená na výkon týchto činností
v zmysle § 45 stavebného zákona,
 OCDPK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
ak si to vyžiada všeobecný záujem,
a určenie použitia prenosného DZ pod č. OU-BB-OCDPK-2017/025872 zo dňa
22.8.2017 so súhlasom KDI BB č. KRPZ-BB-KDI-86-026/2017 zo dňa 10.7.2017
okrem uvedených podmienok:
 stavebník zabezpečí prenosné DZ ako aj jeho osadenie na vlastné náklady, ako aj
úplnosť počas jeho trvania tak, ako bolo určené,
 určené prenosné DZ je dočasné a umiestnené bude na nevyhnutné obdobie, počas
realizácie stavby,
 určené prenosné DZ budú zväčšeného rozmeru, pričom zvislé DZ budú umiestnené
na červeno - bielych pruhovaných stĺpikoch za podmienok uvedených v § 8 ods. (9)
vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
 pri umiestnení zvislého dopravného značenia nie je dovolené kombinovať značky
rôzneho vyhotovenia (reflexnosť) ako aj veľkosti (§ 8 ods. 16 vyhlášky číslo 9/2009
Z. z.),
 ak je to technicky možné zvislé DZ B 29a „Zákaz predchádzania“, B 30a „Zákaz
predchádzania pre nákladné automobily“ a B 31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“
musia byť umiestnené opakované i pri ľavom okraji cesty v smere jazdy (§ 8 ods.
16 vyhlášky číslo 9/2009 Z. z.),
 existujúce DZ, ktoré je v rozpore s určeným prenosným DZ je žiadateľ povinný
dočasne odstrániť prípadne prekryť,
 pri umiestňovaní jednotlivých DZ je potrebné postupovať v smere jazdy, pri ich
odstraňovaní proti smeru jazdy,
 dodržať nasledovné ustanovenia: § 63 ods. (2) písm. c), § 58 zákona č. 8/2009 Z. z
a následne § 4 vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
 pri realizácii prenosného DZ a jeho platnosti, ako aj vykonávaných prácach je
potrebné dodržať podmienky určené v stanovisku KDI BB pod č. KRPZ-BB-KDI86-026/2017 zo dňa 10. 07. 2017,
 umiestnenie prenosného DZ ako aj jeho prípadnú zmenu je žiadateľ povinný pred
realizáciou prekonzultovať na tvare mesta so zástupcom príslušného dopravného
inšpektorátu.
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4.

KDI BB, 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 2 ods.
l písm. j) a § 76 ods. 1 a 6 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/1993 Z. z.“) vydalo súhlasné stanovisko
č. KRPZ-BB-KDI-115-013/2017 zo dňa 09.8.2017 bez pripomienok a pod č. KRPZBB-KDI-86-026/2017 zo dňa 10.7.2017 k DZ na ceste I/16 s podmienkami, ktoré
sú zapracované v časti I. pod bodom 3. KDI BB si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné
podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

5.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie republiky 26, 984 36
Lučenec, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods.
1 zákona č. 180/ 2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2013 Z. z.“)
v súlade s § 5 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z.“) podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorý je záväzným stanoviskom č. OU-LC-OSZP2018/003647-1 zo dňa 13.7.2018 vydal súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného
zákona, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
 stavbu realizovať podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny
ešte pred ich uskutočnením musia byť odsúhlasené ich orgánom štátnej vodnej
správy a povoľujúcim orgánom,
 počas realizácie a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon a NV SR
č. 269/2010 Z. z., vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace predpisy
a normy (ďalej len „zákon č. 200/2018 Z. z.“). Vykonať všetky dostupné opatrenia
tak, aby počas realizácie a prevádzkovania stavby nedošlo k ohrozeniu kvality
povrchových vôd a podzemných vôd,
 súčasťou dokladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu musia byť
platné vyhlásenia o preukázaní zhody alebo certifikáty preukázania zhody použitých
stavebných materiálov, ktoré osvedčujú vhodnosť ich použitia,
 pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy
udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi
látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky
č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových
alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich
kvalita,
 na rýchlostnej ceste, odstavných a parkovacích plochách nevykonávať činnosti,
ktorými by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd
v záujmovom území (opravy a umývanie vozidiel, výmena a doplnenie
prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, manipulácia a skladovanie
znečisťujúcich látok),
 predmetnou stavbou budú dotknuté aj vodné toky v správe Lesov SR, š.p. Banská
Bystrica a melioračné odpady v správe Hydromeliorácií, š.p., Bratislava.
Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať o opätovné stanoviska uvedené štátne
podniky,
 v rámci stavby navrhované úpravy a preložky vodných tokov, úpravy a preložky
melioračných zariadení, zariadenia na prečisťovanie vôd z povrchového odtoku
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z povrchu vozovky (ORL) a ďalšie objekty umožňujúce vypúšťanie vôd zo stavby
do povrchových či podzemných vôd vyžadujúce povolenie osobitného užívania vôd
v zmysle vodného sú vodnými stavbami a na ich uskutočnenie povolenie v zmysle
§ 16 ods. 6 cestného zákona špeciálny stavebný úrad,
dodržať ustanovenia § 27 ods. 1) vodného zákona,
realizáciou stavby nesmú byť obmedzené práva Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. (ďalej len „SVP, š.p.“), ako správcu vodných tokov v zmysle § 49 vodného
zákona,
stavebný objekt 312 - Úprava bezmenného potoka v km 9,900 žiada technicky riešiť
tak ako v predchádzajúcom predloženom návrhu (v DSP), t.j. koryto toku navrhnúť
lichobežníkové so sklonom svahov 1:1,5 m a šírkou dna 1,0 m a s jednotným
sklonom nive lety. S navrhnutým smerovým vedením trasy úpravy toku súhlasíme.
Spevnenie by malo byť v celej výške profilu kamennou rovnaninou fr. do 80 kg,
na začiatku a na koncoch úpravy navrhnúť stabilizačné prahy, s plynulým napojením
(kamennou rovnaninou) na súčasné koryto v dĺžke cca 5 m. Pred začiatkom
a koncom úpravy jestvujúce koryto prečistiť,
na začiatkoch a koncoch všetkých preložiek a úprav vodných tokov riešiť
za stabilizačnými prahmi plynulé napojenie úprav na neupravené koryto toku formou
kamennej rovnaniny min. na dĺžke 5,0 m. Pred začiatkom a koncom úprav jestvujúce
korytá vodných tokov podľa potreby prečistiť na potrebnú dĺžku,
na výustné objekty do vodných tokov, resp. v šachtách pred výustnými objektmi
osadiť spätné klapky proti možnosti spätného zaplavenia vodami z koryta toku.
Stabilizáciu svahov toku okolo monolitických betónových výustných objektov
technicky riešiť kamennou dlažbou s uložením do betónového lôžka a stabilizačnou
pätkou, následne s opevnením svahov koryta toku nahádzkou z lomového kameňa
s urovnaním líca a s plynulým naviazaním na úsek toku nad a pod výustným
objektom. Výustné objekty do recipientov vodných tokov realizovať tak, aby
nezmenšovali prietočný profil vodných tokov,
ochranu telesa rýchlostnej cesty, ako aj pilierov mostných objektov pred
povodňovými prietokmi technicky riešiť min. na úroveň Q100 ročného prietoku
v koryte toku,
objekty stavby (šachty, el. stĺpy a pod.), súbehy podzemných vedení s vodnými
tokmi (pokiaľ to územné podmienky a pomery stavby dovolia) umiestňovať mimo
ochranné pásmo vodných tokov, t.j. min. 5,0 m od brehových čiar toku,
pri zásahu do ochranných pásiem vodných tokov je potrebné navrhnúť také technické
opatrenia, aby správca toku mohol využívať ochranné pásmo tokov (pobrežné
pozemky) pojazdom mechanizmov hmotnosti do 25 ton,
do DSP, dokumentácie realizácie stavby („DRS") doplniť tabuľkový prehľad
navrhovaných podzemných križovaní vodných tokov v správe SVP, š.p. (napr.:
km R2, číslo SO, názov križovaného vodného toku, r. km toku v mieste križovania,
spôsob križovania: prekopaním, resp. pretláčaním),
pri križovaniach vodných tokov s podzemnými vedeniami požadujeme dodržať
nasledovné podmienky:
- podzemné križovanie tokov vykonať v zmysle STN 73 6822,
- podzemné križovania vodných tokov (pokiaľ to technické podmienky a pomery
v riešenom území umožnia) prednostne riešiť pretláčaním popod koryto vodného
toku (najmä v prípadoch, kedy by malo dôjsť k zásahu do upraveného úseku
vodného toku),
- chráničky uložiť min. 1,2 m pod najhlbším dnom toku (vrchná hrana chráničky),
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- všetky podzemné vedenia uložiť do chráničky v celom úseku križovania toku,
s jej ukončením min. 5,0 m od brehových čiar toku,
- pri križovaní vodných tokov podzemným vedením správca a prevádzkovateľ
vedenia spevní prietočný profil toku na celú šírku ochranného pásma rúrového
vedenia a v tomto priestore umožní správcovi toku vykonávať údržbárske práce
s použitím mechanizmov. Spevnenie prietočného profilu vodného toku realizovať
na celú šírku profilu kamennou nahádzkou, resp. kamennou rovnaninou
s urovnaním líca tak, aby nebol zmenšený prietočný profil vodného toku,
- križovanie vedení s vodnými tokmi a súbeh vedení v ochrannom pásme vodných
tokov musí byť navrhnuté a realizované tak, aby SVP š.p., OZ Banská Bystrica
nemusel vykonávať údržbárske práce v toku v sťažených podmienkach, t.j.
bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma rúrových
a káblových vedení,
- kraje štartovacích a koncových jám (pri pretláčaní) situovať min. 5,0 m
od brehových čiar toku (pokiaľ to technické podmienky a pomery v riešenom
území umožnia), t.j. mimo ochranné pásmo toku,
- miesta križovaní s vodným tokom musia byť vyznačené dobre viditeľnými
stabilizovanými značkami (tyčami). V prípade ich porušenia či odcudzenia
prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu,
- štartovacie a koncové jamy pri vykonávaní riadeného pretlaku, ako aj stavebnú
ryhu pre prekopanie koryta toku k uloženiu podzemného vedenia pod dnom
vodného toku je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto
vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správy povodia horného
Ipľa Lučenec, o čom musí byť vyhotovený protokol,
- nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný
úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude
zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemného vedenia
pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením
podzemného vedenia pod dnom toku,
- stavebník predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej
stavby výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod vodným tokom
(situácie, detaily), ako aj výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia, ktoré
je vedené v súbehu s vodným tokom a vyznačí v situácii aj skutočnú vzdialenosť
od brehovej čiary a hĺbku jeho uloženia,
- prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaviaže, že v prípadoch vykonávania
údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcom toku v mieste
križovania s vodným tokom vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne
vytýčenie podzemného vedenia,
- v prípade, že križovanie vodného toku podzemným vedením nebude realizované
v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác
dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj
náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať
prevádzkovateľ podzemného vedenia,
- v prípade, že SVP š.p. je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné
uzavrieť so správcom toku zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby
vydania kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr
do 30 dní po ukončení stavby (objektu) geometrický plán skutočného vyhotovenia
stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného
bremena,
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- v prípade, že SVP š.p. nie je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné
uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky
podzemných vedení križujúcich vodný tok,
nadzemné križovania vodných tokov navrhnúť a zrealizovať tak, aby bola
zabezpečená dostatočná a bezpečná podjazdná výška pre mechanizmy správcu toku
za účelom vykonávania jeho správy a údržby,
v súvislosti s realizáciou objektu 531 Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km
8,600 - 10,100 pôvodné potrubie, ktoré bude v rámci preložky zrušené, zlikvidovať
v rámci stavby ako druhotnú surovinu. Zasiahnuté pozemky uviesť do pôvodného
stavu. Realizáciu objektu 531 vykonať mimo jarných mesiacov, keď je predpoklad
najvyššej vodnatosti povodia Krivánskeho potoka, umožňujúceho prevod vody
do VN Ružiná. Mimo tohto obdobia je možné riešiť odstávku tlakového privádzača
DNI 000,
stavebné práce pri zásahoch do korýt vodných tokov realizovať počas nízkych
vodných stavov,
stavebník je povinný všetky dočasné objekty po ukončení stavebných prác odstrániť
a dotknuté územie zrekultivovať. Taktiež po ukončení stavebných prác zrušiť všetky
dočasné priepusty a premostenia vodných tokov a korytá vodných tokov vrátane
pobrežných pozemkov uviesť do pôvodného stavu, pobrežné pozemky zasiahnuté
stavbou po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu,
stavebník zabezpečí vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej
len „PPZP") zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane
pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPZP vypracovaný
odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z..
Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby predložiť v dostatočnom časovom predstihu
pred termínom začatia stavebných prác na SVP, š. p., OZ Banská Bystrica a
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie k jeho odsúhlaseniu.
Bez správcom vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej správy
schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, nebude
možné začať so stavebnými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom
území,
v prípade vzniku povodňových situácií na vodných tokoch počas výstavby na území
stavby je potrebné postupovať v zmysle schváleného PPZP a dodržiavať ustanovenia
Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
pri stavebných prácach zabezpečiť aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu
vodných tokov príp. spadnutým stavebným materiálom a stavebným odpadom.
V prípade ich spadnutia do koryta, tento z prietočného profilu ihneď odstrániť,
dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 75/2015 Z. z.“) a vodného zákona,
o povolenie na vykonanie výrubov brehových porastov je potrebné požiadať
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán štátnej vodnej správy v zmysle vodného
zákona. Výrub realizovať odborne spôsobilou osobou tak, aby nedošlo k poškodeniu
nevyznačených porastov. Po ukončení výrubov pobrežné pozemky, resp. korytá
vodných tokov vyčistiť od zostatkov (úlomkov, konárov, haluziny atď.) drevnej
hmoty,
v súvislosti s navrhovanou stavbou minimalizovať zásah do pozemkov vo vlastníctve
SR, v správe SVP, š.p. a v prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do pôvodného
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stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne
nevykoná, správca pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu
vzniknutej škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky,
po ukončení stavby na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š.p.
OZ Banská Bystrica zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania
kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní
po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný
na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena,
pozemky pod zasypanými korytami vodných tokov v rámci ich preložiek
vysporiadať na základe novovzniknutého skutkového stavu (SVP, š.p. tieto pozemky
po ich zasypaní už nebude mať v správe, nakoľko už nebudú mať charakter vodných
plôch),
najneskôr do doby kolaudačného konania vypracovať PD skutočného vyhotovenia
stavby týkajúcich sa vodných tokov a objektov v správe SVP, š.p.,
správu a údržbu stavebných objektov, ktoré SVP, š.p. nepreberie do správy a majetku
bude zabezpečovať investor stavby, resp. prevádzkovateľ týchto objektov na vlastné
náklady,
k zahájeniu a k ukončeniu stavebných prác stavby, ako aj ku všetkým prácam
na stavebných objektoch súvisiacich s vodnými tokmi, pri zásahoch do pobrežných
pozemkov vodných tokov, k výrubom brehových porastov, ako aj pri zásahoch
do stávajúcich objektov v majetku SVP, š.p. (realizácia preložiek a úprav tokov,
výustných objektov, vyústení priekop, ku súbehom a križovaniam vodných tokov
podzemnými vedeniami, k preložke objektu tlakového privádzača vody Mýtna Ružiná (SO 531) a pod. prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správy
povodia horného Ipľa Lučenec (mob. 0910-890660),
počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie
a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality povrchových
a podzemných vôd,
pred odstránením žumpy pri motoreste v Mýtnej (SO 010), nachádzajúcej sa v kolízii
s navrhovanou trasou rýchlostnej cesty, zabezpečiť vopred jej vyprázdnenie
od znečisťujúcich látok pre vody (obsah žumpy) a vyčistenie. Odpad z vykonania
týchto činností vyviesť a zneškodniť v súlade s platnými predpismi na úseku vôd
a odpadového hospodárstva, a uvedené preukazne dokladovať ku kolaudácii,
novo navrhovanú žumpu pre motorest v Mýtnej (SO 545) realizovať ako vodotesnú,
vybavenú kontrolným systémom tesnosti a kontrolným systémom proti preplneniu
o takej veľkosti, aby interval jej vývozu zodpovedal optimálnym možnostiam vývozu
na zneškodnenie do vyhovujúcej komunálnej ČOV v miestnych podmienkach.
Ku kolaudácii dokladovať skúšky tesnosti a zmluvu o vývoze,
po výbere dodávateľa/zhotoviteľa stavby je potrebné využitie priestorov stavebného
dvora (SO 022) v ďalšom stupni projektovej dokumentácie samostatne a detailne
doriešiť a predložiť pred začatím stavebných prác na týchto objektoch
k samostatnému vyjadreniu na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica a na Okresný úrad
Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie. Pokiaľ súčasťou riešenia týchto
dočasných objektov budú dočasné vodné stavby a budú si vyžadovať vydanie
dočasného povolenia na osobitné užívanie vôd, je potrebné o to vopred požiadať
príslušný orgán štátnej vodnej správy, k čomu je potrebné stanovisko SVP, š.p., OZ
Banská Bystrica,
v prípade, že počas realizácie stavby - pri príprave územia a zakladaní stavebných
objektov bude potrebné odvádzať drenážne vody či čerpať podzemné vody
a následne ich vypúšťať do povrchových alebo podzemných vôd, je potrebné
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zabezpečiť k tomu zo strany dodávateľa/zhotoviteľa stavby vopred povolenie
na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g), písm. h) príp. písm. j) vodného
zákona. K vydaniu povolenia je potrebné stanovisko SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
o ktoré je potrebné samostatne požiadať a k žiadosti doložiť potrebné podklady,
vypracovať pre obdobie realizácie stavby „havarijný plán" v zmysle požiadaviek
§ 39 ods. 4 vodného zákona s náležitosťami podľa platných predpisov (v súčasnosti
Vyhl. č. 200/2018 Z. z.),
vplyv realizácie stavby na kvalitu povrchových a podzemných vôd sledovať pred
zahájením výstavby a počas výstavby podľa „Projektu monitoringu vplyvu stavby
na vybrané zložky životného prostredia" z 02/2016. Pokiaľ sa realizačný projekt
monitoringu povrchových a podzemných vôd, ktorý bude súčasťou vykonávacieho
projektu (VP) pokiaľ bude odlišný od doloženého v DSP, je ho potrebné predložiť
na odsúhlasenie SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
podrobne rozpracovať pred zahájením stavebných prác konkrétne preventívne
opatrenia na minimalizovanie vplyvu výstavby na podzemné a povrchové vody
v Pláne organizácie výstavby viazanom už na konkrétneho dodávateľa/zhotoviteľa
stavby a zosúladenom aj s povinnosťami vyplývajúcimi z Projektu monitoringu
vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia a z havarijného plánu
na obdobie výstavby,
ku kolaudácii je potrebné vypracovať a predložiť spoločný prevádzkový poriadok
celého odvodňovacieho systému súvisiaceho s osobitným užívaním vôd,
vypracovaný spôsobilou osobou s potrebnými náležitosťami (primerane charakteru
stavby vyplývajúcimi z vyhl. č. 55/2004 Z. z.). Prevádzkový poriadok musí byť
zosúladený aj s návodmi na obsluhu a údržbu od dodávateľov technológie ORL,
s opatreniami uvedenými v hydrogeologickom posudku na stavbu (zhotoviteľ
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, zodpovedný riešiteľ RNDr. Mária
Némethyová, dátum vyhotovenia 02/2016) a s podmienkami a povinnosťami
povolenia na osobitné užívanie vôd,
výsledky monitoringu vplyvu obdobia výstavby na podzemné a povrchové vody
vykonávaného oprávnenou osobou a jeho priebežné každoročné zhodnotenie
v správach zasielať každoročne aj SVP, š.p., OZ Banská Bystrica. Vypracovať
záverečné zhodnotenie za obdobie celej výstavby, predložiť ho ku kolaudácii stavby
a zaslať aj SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
dodržať ustanovenia § 49 a § 50 vodného zákona a v zmysle nich konať,
po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
správca povodia stavebné objekty: 312,313, 314, 315, 531 prevezme do svojej
správy a majetku,
stavebník uzatvorí so správcom vodného toku zmluvu o budúcej zmluve o prebratí
objektov vyvolaných investícií, ktorými by mali byť uvažované korytové úpravy,
preložky toku, resp. preložka výtlačného potrubia. SVP, š.p. uvedené objekty
prevezme do svojej správy a majetku bezodplatne,
prevzatie do majetku a správy podmieňuje taký technický stav stavebných objektov,
ktorý nebude bezprostredne po prevzatí vyžadovať vykonanie ich opráv alebo údržby
a že tieto stavebné objekty budú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou
odsúhlasenou správcom vodného toku v kolaudačnom konaní stavby a v súlade
s vydaným kolaudačným rozhodnutím,
predpokladom pre prevzatie vyvolaných investícií do správy a majetku bude
technické odovzdanie a prevzatie objektov po ich ukončení a odstránení vád
a nedorobkov a odkontrolovaní určených podmienok zo strany SVP, š.p. OZ Banská
Bystrica. Následne bude uzatvorená definitívna zmluva o prebratí objektov
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vyvolaných investícií, ktorú zmluvné strany uzatvoria v lehote do 90 dní odo dňa
vydania a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní, pokiaľ sa
nevyskytnú žiadne skutočnosti, ktoré by bránili bezodplatnému odovzdaniu
a prevzatiu týchto objektov a pozemkov, presný rozsah budúceho prevzatia objektov
vyvolaných investícií je potrebné uviesť už v zmluve o budúcej zmluve o prevzatí
vyvolaných investícií,
 do doby uzatvorenia zmluvy o prevzatí vyvolaných investícií obidvoma zmluvnými
stranami bude zabezpečovať vykonávanie správy a údržby objektov vyvolaných
investícií stavebník,
 stavebník je povinný začiatok prác oznámiť zástupcovi Hydromeliorácie, š.p.,
Ing. Havettovi (tel. č.: 0903 997 983, e-mail: havetta@hmsp.sk), ktorý dotknuté
stavebné objekty SO 061, SO 062, SO 063 protokolárne odovzdá a po vykonaní
na navrhovaných prekládok protokolárne prevezme. Pred napojením preložky
na pôvodnú trasu žiada na prekladanom úseku vykonať tlakovú skúšku za účasti
oprávneného zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Po ukončení prác stavebník predloží
porealizačné zameranie trasy preložených potrubí spolu s protokolom o vykonaných
tlakových skúškach. V prípade poškodenia závlahového potrubia, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p., právo hospodárenia jeho uvedenie do pôvodného stavu bude
uskutočnené na náklady stavebníka,
a vo vyjadrení podľa § 28 ods. 1 vodného zákona č. OU-LC-OSZP-2017/008402-1
zo dňa 14.8.2017 požaduje rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-LCOSZP-2016/004381-1 zo dňa 06.5.2016, ktoré sú zapracované v stanovisku č. OU-LCOSZP-2018/003647-1 zo dňa 13.7.2018 a v rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2018/
005181-3 zo dňa 13.8.2018, v ktorom povoľuje podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného
zákona osobitné užívanie vôd.
6.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 4
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydal vyjadrenie č. OU-LC-OSZP-2017/008404-1
zo dňa 07.8.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné:
 v prípade, že realizáciou stavby vznikne zdroj znečisťovania ovzdušia, je potrebné ho
zakategorizovať podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a následne požiadať príslušný
orgán ochrany ovzdušia o súhlas podľa príslušného písmena § 17 ods. 1 zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
 žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania v závislosti od druhu požadovaného
súhlasu musí obsahovať najmä údaje uvedené v § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší.

7.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie republiky 26, 984 36
Lučenec, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1
zákona č. 180/ 2013 Z. z. v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z. z. a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. f)
zákona č. 525/2003 Z. z., vydal vyjadrenie č. OU-LC-OSZP-2017/008405-2 zo dňa
31.8.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
 všetky činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp.
zničeniu vyskytujúcich sa drevín v dotknutej lokalite. V súvislosti s ochranou drevín
rešpektovať normu STN 837010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie,
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 výkopové práce v blízkosti ostávajúcich drevín vykonávať ručne alebo takým













8.

spôsobom, aby sa minimalizovali poškodenia koreňového systému drevín.
Pri prípadnom porušení koreňov hrubších ako 3 cm sa tieto môžu prerušiť jedine
rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. V závislosti od straty koreňov
môže nastať potreba ukotvenia dreviny prípadne potreba vykonania vyrovnávacieho
rezu koruny,
ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach alebo výkopových
prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť
okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov,
z kmene drevín chrániť pred poškodením stavebnými mechanizmami a stavebným
materiálom. Výkopovú zeminu ani stavebný materiál neuskladňovať v blízkosti
drevín,
všetky prípadne dotknuté nespevnené plochy budú upravené, zarovnaním,
zhutnením, doplnením o humusovú vrstvu a ich následným ozelenením
(zatrávnením),
neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy a ich biotopy. Pri vykonávaní
všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k
poškodzovaniu a ničeniu,
pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác na
budove je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO
Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel.
č. 047/563 49 47, E-mail: csaba.balazs@sopsr.sk),
rešpektovať a dodržiavať nasledovné ustanovenia § 3, § 4, § 6 ods. 2, § 6 ods. 2,
§ 7b ods. 2, § 7b ods. 3, § 33 ods. 3, § 35, § 35 ods.1 písm. b) a c), § 35 ods. 2 písm.
b) a c), § 47 ods. 3, § 47 ods. 4 písm. a) a h), § 47 ods. 5, § 83 ods. 1 zákona
č. 525/2003 Z. z. a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. s ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z. s prílohami č. 2a, č. 2a časť b).

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa
zákona § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydal súhlasné vyjadrenie č. OULC-OSZP-2017/0078406-2 zo dňa 03.10.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné
podmienky:
 prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov a zabezpečiť materiálové
zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie
odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie
v súlade so zákonom o odpadoch, t.j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie,
 s odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77
zákona o odpadoch. Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných
a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú
sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb. Vzniknuté odpady
zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch),
primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu,
 výkopovú zeminu v prípade jej vzniku je možné využiť pri úpravách okolia stavby
jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina,
ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom a pôvodca, držiteľ
zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení,
 viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré
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vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej
dokumentácii,
 nakladanie so stavebnými odpadmi obsahujúcimi nebezpečné látky je potrebné
zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá má právoplatný súhlas
na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak vznikne odpad v množstve väčšom
ako 1 t,
 požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm.
b) bodu 5 zákona o odpadoch. V kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp.
stavebník predloží doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré
vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie
odpadov, materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden
druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
9.

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36
Lučenec z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona
č. 180/ 2013 Z. z. vydal súhlasné stanovisko č. OU-LC-PLO-2017/008465 zo dňa
09.8.2017 v ktorom upozorňuje na ochranu lesných pozemkov v zmysle § 5
a dodržiavať ustanovenia § 25, 31 a 32 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov.

10. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
republiky 26, 984 36 Lučenec z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. c)
a ods. 5 písm. f) vydal súhlasné stanovisko č. OU-LC-OCDPK-2017/008273 zo dňa
01.8.2017 bez pripomienok, určenie použitia trvalého DZ pod č. OU-LC-OCDPK2017/008984 zo dňa 04.9.2017 na ceste III/2632 a III/2664 v úseku križovatky s cestou
I/16 so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, Okresným
dopravným inšpektorátom (ďalej len „ODI LC“) č. ORPZ-LC-ODI-38-0105/2017
zo dňa 14.8.2017 za nasledovných podmienok:
 DZ musia spĺňať ustanovenia § 5 až § 8 vyhlášky č. 9/2009 Z. z.,
 určené DZ umiestniť na ceste III/2632 a III/2664 a osadiť v zmysle príslušných
platných STN a TP,
 osadenie určeného DZ zabezpečí firma, stavebník v zmysle príslušných zákonov
a platných technických noriem a ktorá má v uvedenej oblasti dostatočné odborné
a praktické skúsenosti na náklady stavebníka. Zodpovednou osobou za zabezpečenie
a stav DZ bude Ing. Radovan Červienka, Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, tel.: 0915
834 040,
 určené DZ umiestnené na ceste III/2632 a III/2664 (súčasť uvedenej cesty) odovzdá
stavebník bezplatne do správy a údržby Banskobystrickej regionálnej správe ciest,
a.s., (ďalej len „BBRSC, a.s.“), ktorý zahrnie do pasportu ciest okresu Lučenec,
 stavebník je povinný pri realizácii dopravného značenia dodržať podmienky
stanovené ODI LC uvedené v stanovisku č. ORPZ-LC-ODI-38-0105/2017 zo dňa
14.08.2017,
 určené DZ nemusí byť konečné a v prípade potreby (napr. prevádzkové podmienky,
bezpečnosť cestnej premávky, zmena legislatívy a pod.) je možné ho doplniť. Zmenu
alebo doplnenie po odsúhlasení dopravným inšpektorátom je potrebné nahlásiť
na príslušnom cestnom správnom orgáne,
 vyhradzuje si právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada všeobecný záujem, zároveň toto právo si si vyhradzuje aj ODI LC,
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a určenie použitia dočasného DZ pod č. OU-LC-OCDPK-2017/008011 zo dňa
28.7.2017 so súhlasom ODI LC č. ORPZ-LC-ODI-20-095/2017 zo dňa 17.7.2017
okrem uvedených podmienok:
 osadenie dočasných DZ zabezpečí stavebník v zmysle platných noriem a podľa
Náčrtu (Projekt) organizácie dopravy a rozmiestnenia DZ k stavbe, vypracovaného
Ing. Radovanom Červienkom - autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý je aj
zodpovednou osobou za umiestnenie a stav DZ,
 DZ je dočasné a bude umiestnené len počas stavby. Rešpektovať podmienky
vyjadrenia ODI LC vydané pod č. ORPZ-LC-ODI-20-095/2017 zo dňa 17.07.2017,
 po ukončení stavby je potrebné určené dočasné DZ bezodkladne odstrániť.
11. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „ŽSR“), v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 513/2009 Z. z.“) listom č. 02426/2019/O230-40 zo dňa 26.3.2019,
č. 04544/2017/O420-36 zo dňa 26.10.2017, č. 04544/2017/O420-37 zo dňa 26.10.2017
žiada dodržať nasledovné podmienky:
 rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach Železnice Slovenskej republiky Oblastné riaditeľstvo Zvolen (ďalej len „ŽSR OR ZV“) č. 02427/2016/0420-17
zo dňa 08.06.2016, č. 803/2017-SŽTS zo dňa 10.10.2017, č. 852/2017-SŽTS zo dňa
05.10.2017 a jeho odborných zložiek (Sekcia EE a OZT), doložených v prílohách,
 v zmysle nových predpisov ŽSR TS4 požaduje, podzemné vedenia križujúcu
železničnú trať musia byž uložené v cgráničke, ktorá sa má zriadovať metódou
pretláčania. Krytie chráničky musí byť min 1,5 m od pláne železničného spodu, resp.
min 2,1 m od hornej plochy podvalu, pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá
vzdialenosť z táchto dvoch podmienok a jej ukončenie musí byť min 3m od päty
svahu násypu, alebo 0,6 m od vnútornej hrany odvodňovacej priekopy, pričom táto
vzdialenosť nesmie byť menšia ako 6 m od osi krajnej koľaje,
 pri realizácii pretláčania chráničky nesmie nastať také vytláčanie nadložia chráničky
či jeho následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy
koľaje. V prípade zmien geometrickej polohy koľaje s dôsledkom zhoršenia
plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce
odúčtované stavebníkovi,
 v prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti
zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, žiadame, aby
okolie chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť
možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie v zmysle predloženého
technologického postupu,
 zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas
celej doby jej prevádzky,
 zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min
1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Zvolen o vypracovanie Dohody
o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR
v zmysle § 18 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vnútorného
predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie
povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle
predpisu ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu
Bz 1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR
Zvolen Ing. Backová – tel.č.: 045/ 229 5003),
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 počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku

a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,

 stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác









a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR
Zvolen s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení,
ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať
voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňuje, že akékoľvek dodatočné úpravy
a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú
vykonané na náklady stavebníka,
ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke
spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné
úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a
pod.),
stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv
na prevádzku dráhy,
ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. a stavebného zákona.

12. ŽSR OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen vydalo stanovisko pod č. 3112/2017 SEE OR ZV zo dňa 14.08.2017 bez pripomienok, a č. 287/2017/S OZT
zo dňa 15.8.2017, č. 852/2017-SŽTS zo dňa 05.10.2017, č. 330-2/2017 SEE OR ZV
zo dňa 24.08.2017, č. 308/2017/S OZT 945-4431 zo dňa 23.8.2017, č. 270/2015 KT ZV
zo dňa 30.12.2015, v ktorých žiada dodržať okrem uvedených podmienok v časti I.
bod 11 aj nasledovné podmienky:
 realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti
železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
 rešpektovať vyjadrenia správcov sietí, rešpektovať a dodržať podmienky, dané
vo vyjadrení Strediska hospodárenia s majetkom Zvolen,
 odborný dozor pri realizácii stavebných prác v blízkosti železničnej trate je treba
si dopredu písomne objednať na Oblastnom riaditeľstve, ul. Štefánikova 2, 960 02
Zvolen, (tel. kontakt na odborný dozor: SMSÚ ZVOLEN: Ing. Andráš tel.č.: 045 229
4380, 0911 490 003,
 prebytočnú zeminu ani iný odpad neskladovať na pozemkoch ŽSR,
 stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov
dráhy na stavbu,
 pretláčanie zemného kábla popod koľaje (kde štartovacia, ako aj cieľová jama budú
umiestnené mimo prevádzkový priestor), bude v zmysle dokumentácie plánované
v hĺbke K5 metra pod koľajou a v zmysle predpisu ŽSR Z 10 , Príloha 16, časť B/9,
 dodržať ustanovenia § 3, § 4, § 5, § 6 zákona č. 513/2009 Z. z., v ochrannom pásme
je zakázané vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú
prevádzku siete,
 pred zahájením prác je potrebné vedenia ŽSR presne vytýčiť a riešiť ich ochranu
v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu,
 o vytýčenie na základe objednávky treba požiadať ŽSR OR Zvolen, Stredisko
miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2 , 960 02
Zvolen, kontakt:, 0903 640693,0902 950493 e-mail: kuka.iozef@zsr.sk, drienikova.
iveta@)zsr.sk. Vytýčenie prevedú do 15 dní od doručenia objednávky,
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 technické

zariadenia prevádzkované na káblových vedeniach DOK, DK
a zabezpečovacie zariadenia ŽSR v správe ŽSR súvisia s bezpečnosťou vlakovej
dopravy stupeň integrity, bezpečnosti SIL3 a SIL4. Z uvedených dôvodov požadujú,
aby prevádzka na týchto zariadeniach nebola ohrozovaná počas výstavby, následnej
údržby.

13. Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa vydala súhlasné záväzné stanovisko
č.430/ 2017 zo dňa 17.8.2017, v ktorom konštatuje, že objekt č. 130 a č. 824 po ich
realizácií a úprave v zmysle PD prevezme do správy a vydala v zmysle cestného zákona
určenie DZ č. 489/2017 zo dňa 18.9.2017 objektu 022 Stavebný dvor č.2 v Lovinobani
(k vjazdu a výjazdu na stavenisko č.6 a č.7) s podmienkou, aby stavebník osadil DZ
podľa návrhu stanoveného vo výkrese č.2.4.
14. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica vydal
stanovisko č. CS SVP OZ BB 79/2017/162 CZ 12305/2017-39211, 39230 zo dňa
23.10.2017, v ktorom žiada dodržať okrem uvedených v časti I. v bode 5 a v rozhodnutí
č. OU-LC-OSZP-2018/005181-3 zo dňa 13.8.2018, v ktorom povoľuje podľa § 21 ods.
1 písm. d) vodného zákona osobitné užívanie vôd aj nasledovné podmienky:
 do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby – VP, zapracovať:
- všetky vody z povrchu vozovky cesty R2, vrátane vozovky na mostných objektoch
a mimoúrovňových križovatkách vedených ponad vodné toky, odviesť
do prečisťovacieho zariadenia (ORL) pred ich vyústením priamo do povrchových
vôd či nepriamo do podzemných vôd,
- všetky vody z povrchového odtoku z cestných svahov a z priľahlých pozemkov pred
ich vyústením do vodného toku zbavovať plávajúcich látok na vyhovujúcich
zariadeniach (napr. kalové jamy, atď.). Preveriť funkčnosť jestvujúcich priekop
a výtokov priepustov, ktoré prípadne stavba využíva na odvádzanie vôd zo stavby,
vyčistiť ich v úseku od recipienta až po zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok
(existujúce či novo navrhované),
- ORL voliť plno prietokové (bez vnútorného obtoku), kde ich kapacita bude
zodpovedať minimálne návrhovým prietokom podľa hydrotechnických výpočtov.
U ORL, kde sú garantované zostatkové hodnoty na výstupe v NEL do 0,1 mg/l
prípadne NEL v priemere 0,2 mg/l max. do 0,5 mg/l (v zmysle DSP a s ktorými
súhlasíme) žiadame prispôsobiť výber technológie čistenia a jej dodávateľa,
- za účelom možnosti sledovať dodržiavanie požadovanej účinnosti čistenia na výstupe
z jednotlivých ORL a tým aj ich riadnej prevádzky uspôsobiť prvé šachty na odtoku
z nich pre odber reprezentatívnych bodových vzoriek vypúšťaných vôd z ich
prúdnice ničím neovplyvňovanej (nie zo dna šachty),
- vybaviť odtoky z jednotlivých ORL automatickým uzáverom s funkciou ochrany
proti úniku voľných ropných látok, tomu tiež prispôsobiť výber technológie čistenia
a jej dodávateľa,
- konkrétne typy a veľkosti ORL, ktoré budú spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky
a požiadavky DSP a s ktorými sa bude uvažovať do realizácie, je potrebné vopred
predložiť k odsúhlaseniu na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,
- u drenážnych vôd zaústených priamo do vodných tokov (052, 053, 054) posúdiť
potrebu ich predčisťovania - zachytávania plávajúcich či iných znečisťujúcich látok
ak vody z odvodňovaného územia by mohlo nimi byť kontaminované.
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15. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica (ďalej len „StVS, a.s.“) vydalo súhlasné stanovisko pod č. 6387/2017-102.2013 zo dňa 10.8.2017 v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
 splniť ustanovenia § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách,
 preložkou vodovodu nesmie dôjsť k zmene technických parametrov vodovodu
s negatívnym dopadom na zásobovanú oblasť,
 preložky vodovodu a skúšky potrubia budú realizované pod dohľadom
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. (ďalej len „StVPS,
a.s.“), závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš,
 prizvať zástupcov StVS, a.s., a StVPS, a.s., závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš
k preberaciemu konaniu stavby preložiek vodovodu,
 po vydaní kolaudačného rozhodnutia odovzdá stavebník dokončené stavby preložky
vodovodu spolu s právnou a technickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia
stavby v tlačovej a digitálnej forme vlastníkovi kanalizácie a vodovodu, t.j. StVS,
a.s., Banská Bystrica,
 zabezpečiť na vlastné náklady zriadenie vecného bremena na parcelách, na ktorých
bude umiestnené vodovodné potrubie preložiek s ochranným pásmom v šírke 5m
pre potrubie DN 400 a v šírke 1,5 m od okrajov potrubia DN 100 a DN 160
obojstranne,
 realizovať objekty 528, 529, 530 a 539 v zmysle Technických štandardov
vodohospodárskych stavieb uverejnených na www.stvs.sk v sekcii investičné
projekty,
 v plnom rozsahu akceptovať podmienky StVPS, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 9664/
2017 zo dňa 08. 8. 2017.
16. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, vydalo súhlasné stanovisko
pod č. 9664/2017 zo dňa 08. 8. 2017, č.67/2017 zo dňa 29.05.2017 a Závod 02 Lučenec,
Veľký Krtíš č. 1602/2017 zo dňa 12.9. 2017, v ktorom žiada dodržať okrem uvedených
v časti I. v bode 17 nasledovné podmienky:
 pri objekte 528 Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20,40 požaduje
vybudovať dve armatúrne šachty aj v km 0,000 aj pri objekte 530 Preložka vodovodu
HLF DN 400 v km 22,00 požaduje vybudovať v km 0,75864 armatúrnu šachtu
v mieste križovania s cestou I/16 taktiež pri objekte 525 požaduje vybudovať
armatúrnu šachtu za ukončením (chráničky) križovania rýchlostnej cesty,
 nad vodovodným potrubím HLF DN 400 a v šírke jeho ochranného pásma t.j. 5,0 m
od okraja potrubia na obe strany, ako aj nad vodovodným potrubím DN 100 a DN
160 a v šírke jeho ochranného pásma t.j. 1,5 m od okraja potrubia na obe strany
požaduje zriadiť právo vecného bremena,
 pri súbehu a križovaní navrhovaného vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami
požadujeme rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava inžinierskych sieti,
 rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.
t.j. 1,5 m od okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obe strany,
 pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie vodovodného potrubia
v teréne, kontaktná osoba Ing. Ďurbis, tel. č.: 0918 709 101,
 pri realizácií, kolaudácií a preberacom konaní stavby žiada zabezpečiť priamu účasť
zástupcov spoločnosti (StVPS, a.s., Závodu 02 Lučenec, Veľký Krtíš), vopred im
oznámiť zahájenie prác a prizvať ich na prevzatie prác výstavbou zakrytých
(pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác
v rámci realizácie stavby.
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17. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, vydalo odborné stanovisko
evidenčné číslo č.1652/20/17/BT/OS/DOK zo dňa 18.9.2017 v ktorom upozorňuje
na plnenie nasledovných požiadaviek:
 pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny A písm.
g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elktrickými a plynovými a ktorou
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“)
a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona č. 124/2006 Z. z.“) oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV
SÜD Slovakia s.r.o.,
 pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. g) ( rozvod plynu
s tlakom plynu nad 0,4MPa) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku
podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006
Z. z. oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
 uvedené upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a dodržiavané
všeobecné záväzné právne predpisy.
18. Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica vydala odborné
stanovisko č. 5887/2/2017 zo dňa 03.11.2017, v ktorom upozorňuje na plnenie
nasledovných požiadaviek:
 konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A
a plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou
právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
 pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení
elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009
Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou
osobou, Technickou inšpekciou a.s.,
 pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné
uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1
Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách
pri používaní pracovných prostriedkov len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní,
pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne
fungovanie,
 počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon
niektorých pracovných činností.
19. Slovenský pozemkový fond, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec vydal súhlasné stanovisko
v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov č. SPFZ/2017/
089321 zo dňa 19.9.2017 za nasledovných podmienok:
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 po dokončení stavby bude pozemok Slovenskej republiky a neznámych vlastníkov,
tvoriaci dočasný záber, daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný
na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
20. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len „SEE-D“) vydalo súhlasné stanovisko č. 4300096546 zo dňa 12.9.2018
a č. 4300073126 zo dňa 11.9.2017 za nasledovných podmienok:
 stavebník predloží stanovisko č. 4300096546 zo dňa 12.9.2018 vybratej
elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta,
 v predmetnej lokalite katastra Mýtna KN 716/91 resp. v jej blízkosti sa nachádzajú
nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia
a podperné body. Zakreslené orientačné trasy týchto vedení sú priložené
na situačnom výkrese v prílohe,
 od uvedených energetických zariadení žiada dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.
Pri realizácii výkopových prác, žiada neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
 presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D, a.s.,
 odovzdávacie miesto a bod pripojenia určuje spínací a istiaci prvok: NN - poistková
skrinka v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode,
 odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x25 Ampér,
 pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN
a zákona 251/2012 Z. z., montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY
4x25 mm2 a istiacu skriňu SPP1/40A umiestnenú na stĺpe, zabezpečí výlučne SSE-D
po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej
zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D,
 pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť
pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
 pripojenie jednoúčelovej trafostanice na VN stranu vykonať z VN linky č.306,
náklady na VN prípojku znáša stavebník,
 rozpojiteľný prvok na jednoúčelovú trafostanicu umiestniť na prvý podperný bod
od odbočenia,
 miesto odovzdania kvality distribúcie EE - v mieste odbočenia z distribučnej sústavy
sú podperné izolátory VN podperného bodu, z ktorého bude odbočenie VN prípojky
pre jednoúčelovú trafostanicu,
 v stupňoch projektovej dokumentácie pre SP a realizačný projekt - je potrebné
doložiť statický výpočet odbočného podperného bodu VN vedenia č.306. Realizačný
projekt je potrebné predložiť ešte pred uzavretím zmluvy o pripojení. V prípade
nutnosti výmeny podperného bodu z hľadiska statiky, bude výmenu podperného
bodu zabezpečovať SSE-D na vlastné náklady. Realizačnú projektovú dokumentáciu
konzultovať v dostatočnom predstihu pred plánovaným pripojením s projektovým
manažérom Ing. Rudolf Beniač – 0917 850 320. Podľa určenia statiky podperného
bodu VN vedenia a prípadnej potreby výmeny podperného bodu sa určí termín
pripojenia odberného miesta,
 na vybudovanie transformačnej stanice, 22KV prípojky je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu zmysle platnej legislatívy a predložiť ju na schválenie
na SSE-D,
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 prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený
káblom minimálne AYKY-J4Bxl6mm2 alebo CYKY 4x10 mm2 mechanicky
chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním
(plombovateľná časť), elektrický prívod musí byť realizovaný s maximálnym
prierezom vodičov AYKY-J4Bx35mm2,
 meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE)
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE
musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné
blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky
príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný
priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy
z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača
RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá
odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti
o podmienkach merania a vybudovanie elektrického prívodu od bodu pripojenia
po RE vrátane RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, ktoré
si buduje stavebník na vlastné náklady sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk,
 SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej
dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.
Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov
dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky
potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje
žiadateľ na vlastné náklady,
 každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred
požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu
z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom
č. 124/2006 Z. z. a vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie
SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike,
 odberateľ pred pripojením do distribučnej siete SSE-D musí uzatvoriť zmluvu
o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete , uhradiť pripojovací poplatok
zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetviach (ÚRSO) ktorej výška
bude vyčíslená v Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete.
Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektrickej energie
a Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D sú dostupné
na www.sse-d.sk.
21. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava (ďalej len „SPP-D“) vydal súhlasné stanovisko č. TD/PS/0800/2017/Ba
zo dňa 26.10.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
 v zmysle § 81 ods. 2 zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 251/2012 Z.z.“),
preložku vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP-D, alebo osoba
určená spoločnosťou SPP-D, t.j.: SPP – distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
 stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke
plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan
Čavojský, tel.č. +421 48 242 4816, e-mail: dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk, ktorá
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bude upravovať podmienky vykonania preložky, bez uzavretia Dohody o preložke
plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie
do prevádzky, v zmysle § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. náklady na preložku
plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej
dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení
(technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete,
stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými
a podzemnými objektmi a inžinierskými sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73
3050, TPP 906 01,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č.: +421 48 242
4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím
vykonávania
inných
činností
zabezpečiť
prostredníctvom
príslušných
prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012
Z.z, vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre
plyn (ďalej len „TPP“) najmä TPP 702 10, STN EN 1594 (38 6435), STN EN 12732
(38 6412), STN EN 12327 (38 6437), STN 38 6405, TPP 916 01, TPP 701 03, TPP
700 02, STN EN ISO 3183, STN 287-1, STN EN ISO 3834-2, STN EN ISO 14555,
TPP 702 11, TPP 946 02,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynáreňských zariadení realizovať v súlade s STN 73
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynáreňských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
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,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

33

 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,
 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
zákona č. 251/2012 Z.z. umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé
porasty apod.,
 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynáreňských zariadení rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému
poškodeniu,
 stavebník je povinný zabezpečiť aby prepojovacie práce ( ostrý prepoj) medzi
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom
vykonala SPP-D, alebo osoba určená SPP-D na základe technologického
postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli
vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho
oznámenia zástupcovi SPP-D,
 stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení
plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej
skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
 stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Lučenec, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia podľa prílohy tohto vyjadrenia,
 podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné
vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré
je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania
o povolení užívania stavby,
 každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie
k navrhovanej zmene,
 SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko
zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých
SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene
ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané,
 realizačný projekt samotných preložiek je potrebné predložiť na posúdenie SPP-D.
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „ST a.s.“) vydalo
súhlasné stanovisko č. 6611825109 zo dňa 03.9.2018 a č. 16-1667523-LC zo dňa
16.8.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
 existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
č. 351/2011 Z. z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona
č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 dodržať ustanovenie § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.,
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 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, pre

























ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií
(ďalej len „SEK“) ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sieti, vyzvať spoločnosť ST a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti,
v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant,
v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK.
Bez uzatvorenia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s., a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
v prípade ak na definovanom území stavby rýchlostnej cesty v žiadosti o vyjadrenie
sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s., a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z.,
v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových
prác je stavebník povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, ST a.s. je žiadateľ na povinný vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu
terénu vykoná ST a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu
na stránke www.telekom.sk/vyjadrenia, do troch týždňov od podania objednávky
vytýčenie bude zrealizované,
stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK,
žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez súhlasu spoločnosti ST a.s. a DIGI SLOVAKIA,
poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,
upozorniť 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 akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia,
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 zabezpečiť realizáciu na základe schváleného projektu prostredníctvom oprávneného




























dodávateľa a preložené vedenia resp. vybudované ochrany vedení odovzdať
prevádzkovateľovi preberacím konaním spolu s predpísanou dokumentáciou,
akékoľvek práce na vedení je možné realizovať iba na základe súhlasu na prerušenie
prevádzky vydaného prevádzkovateľom daného vedenia so zreteľom na stupeň
dôležitosti prevádzkovaných služieb,
oznámiť 15 dní pred realizáciou presný termín premiestnenia alebo ochrany
telekomunikačného zariadenia,
pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST a.s. a DIGI SLOVAKIA
na existujúcu sieť ST a.s. a DIGI SLOVAKIA a pred zásypom káblovej ryhy prizvať
zástupcu ST a.s. a DIGI SLOVAKIA,
pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu,
preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli
na jeho ochranu stanovené,
upozorniť 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) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek
ohrozeniu a poškodeniu,
zhutniť zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a.s., a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia
vykonané bez ich vedomia),
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk),
v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je
potrebné podať osobitne.(www.telekom.sk),
podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať
na tel. č.: Vladimír Takáč 0903540126,
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA,
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST a.s.)
je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk),
dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu,
zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná ST a.s. a DIGI SLOVAKIA
na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia, objednávku
zaslať na adresu: Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.Box 4, 974 08 Banská
Bystrica 8 alebo odovzdať technikovi pri vytyčovaní trasy káblov,
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 v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových
prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ,
 v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých
káblov ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, (kontakt: p. Tibor Hollosy, divízia nákupu,
oddelenie nákupu sieťových komodít, tel. č.: +421 2 58821032, email:
tibor.hollosy@telekom.sk,
 po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiada odovzdať dokumentáciu
porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí
obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej
trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme,
 je oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení ST
iba zmluvný partner ZYRY-Tem s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen,
Ladislav Zlievsky, 0907 877907, zlievsky@zyry.sk.
23. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „ Orange SK, a.s.“)
vydal stanovisko č. BB-2176/ 2018 zo dňa 21.8.2018, v ktorom žiada dodržať
nasledovné podmienky:
 dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z.,
 pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených
plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky treba chrániť
žľabovaním, prekládky a mechanická ochrana budú realizované v plnej výške
na náklady stavebníka
 realizáciu prekládky podzemných telekomunikačných zariadení Orange SK, a.s.
(ďalej len „PTZ“) vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“
so spoločnosťou Orange SK, a.s nim poverená servisná organizácia,
 zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy je potrebné oznámiť
správcovi PTZ,
 pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ,
je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä
tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo
na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy
si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov
vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu
od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré
by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
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aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu
a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie
a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámil každé poškodenie PTZ na tel. č.: 033/77 320 32, 0907
721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom
na to, že spoločnosť Orange SK, a.s., nezodpovedá za zmeny priestorového
uloženia PTZ vykonané bez ich vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde
bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu PTZ,
 predložiť realizačný projekt preložiek PTZ Orange SK, a.s. s dopracovaným
technickým riešením,
 vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť
Orange Slovensko, a.s., na základe objednávky do 3 týždňoch od jej doručenia.
Na objednávke je potrebné uviesť číslo vyjadrenia o existencií PTZ.
-

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rýchlostná cesta R2
Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, úsek: Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce“
vypracovanej spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Divízia Zvolen, M. R. Štefánika 4724,
960 01 Zvolen, číslo zákazky 7367-01 z 07.2017 overenej špeciálnym stavebným
úradom pre diaľnice v stavebnom konaní.
Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii
overenej v stavebnom konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať
príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa
§ 68 stavebného zákona.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti.
Pri realizácii stavby je nutné dodržať: platné technické normy a technologické predpisy,
platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranu
verejných záujmov a životného prostredia.
Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby oprávneného na vykonávanie
stavebných prác podľa osobitných predpisov najneskôr 15 dní pred začatím stavebných
prác.
Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“
s uvedením týchto údajov:
- názov stavby
- stavebník
- zhotoviteľ stavby
- zodpovedný stavbyvedúci
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia.
Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť
špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo
právnickou osobou na to oprávnenou.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Pri realizácií stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu
podľa druhej časti, oddielu 3 stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ustanovenia cestného
zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon. Počas realizácie
stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z.
a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. Doklady o overení požadovaných vlastností
výrobkov a materiálov stavebník predloží ku kolaudácii.
Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa
príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných
TKM vedení, zariadení a trakčných, kanalizačných a plynových vedení musí stavebník
vykonávať ručne bez používania strojných mechanizmov.
Pred začatím výstavby stavebník vykoná pasportizáciu objektov, ktoré by mohli byť
dotknuté počas výstavby v dôsledku stavebnej činnosti resp. staveniskovou dopravou –
prístupom na stavenisko.
Pred začatím realizácie stavby stavebník zabezpečí zdokumentovanie existujúceho stavu
ciest využívaných v rámci výstavby (cesty I., II., III.tr., miestných komunikácií), počas
výstavby prevedie lokálne vysprávky, obnovy krytov podľa potreby a po výstavbe
obnoví poškodené kryty ciest na základe porovnania so stavom ciest pred výstavbou
podľa pasportizácie.
Stavebník zabezpečí záchranný prenos perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris).
Pred prípravnými prácam treba presne označiť plochy s trvalým a dočasným záberom,
na ktorých sa perovník vyskytuje, spresniť jeho početnosť a presne určiť miesta
výsadby.
Stavebník zabezpečí v súlade s platnými právnymi predpismi zosúladenie stavby
s ostatnými stavebnými objektmi, a stavbami na ktoré môže mať vplyv.
Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým
nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd
na cudzích objektoch, zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade,
že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
Zmeny vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov oproti pôvodnej projektovej
dokumentácií je možné realizovať až po ich povolení v konaniach podľa platných
právnych predpisov.
Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií
využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti
a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Stavebník zabezpečí dodržiavanie podmienok ochrany zdravia pred hlukom,
infrazvukom a vibráciami ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.
Stavebník zabezpečí, v blízkosti obytných zón vylúčenie výstavby v noci.
Z hľadiska dopravy stavebník zabezpečí účinnú techniku pre čistenie komunikácií
predovšetkým pri zemných prácach a ďalšej výstavbe vrátane zberu tuhých nečistôt.
Stavebník zabezpečí, aby pri výstavbe stavebných objektov boli používané iba
zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
Stavebník je povinný pred realizáciou umiestnenia dopravných značiek a dopravných
zariadení v dostatočnom časovom predstihu požiadať príslušný cestný správny orgán
o aktualizáciu určenia požitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
Oprávnené požiadavky vyplývajúce z „Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie,
z 10/2017“ budú zapracované do realizačnej dokumentácie.
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24. Po ukončení stavby budú úpravy (dĺžky a plochy) ciest II. a III. triedy odovzdané
vlastníkovi a správcovi ciest a budú majetkovoprávne vysporiadané, ako aj zamerané
pre účely cestnej databanky.
25. Stavebník zabezpečí, aby boli splnené požiadavky a námietky účastníkov konania,
o ktorých špeciálny stavebný úrad rozhodol v časti III. tohto rozhodnutia tak, že im
vyhovuje.
26. Po ukončení stavebných prác, stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh
na začatie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania
okrem uvedených náležitostí sú aj údaje o zmene technických predpisov a technických
noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, statické
posúdenie dokončenej stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných
konštrukcii a z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby.
27. Realizáciou preložiek inžinierskych sietí sa vlastníctvo nemení a stavebník je povinný
po ich ukončení zabezpečiť ich odovzdanie a prevzatie vlastníkom.
28. Stavebník zabezpečí, aby na pozemky, ku ktorým pred vydaním stavebného povolenia
nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, (predložil iba doklad o tom, že bolo
začaté vyvlastňovacie konanie), môže sa uskutočňovať stavba rýchlostnej cesty podľa
stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku
nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí
o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č.669/2007 Z.z.
29. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2020. V prípade, že stavebník nebude schopný
v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom predstihu, ešte
pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad osobitnou
žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene
termínu ukončenia stavby.
III. Špeciálny stavebný úrad o námietkach a požiadavkách účastníkov konania rozhodol
takto:
1.

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, (ďalej len
„SSC“), vydalo stanovisko č. SSC/6648/2017/2320/31721 zo dňa 19.10.2017, v ktorom
žiada dodržať nasledovné podmienky:
a) opraviť v návrhu úprav križovatiek s cestou 1/16 na začiatku a na konci úseku
rýchlostnej cesty nesprávne označené ramená dočasných križovatiek ako vetvy.
Na základe tohto nesprávneho pomenovania vychádzajú návrhové prvky (polomery
smerových oblúkov), ktoré nezodpovedajú návrhovým prvkom medzikrižovatkových
úsekov – zamieta sa
b) umiestnenie novej dočasnej križovatky v Mýtnej a mimoúrovňovej križovatky cesty
lIl/2632 a rýchlostnej cesty ako aj nasledujúcej priľahlej križovatky musí zodpovedať
STN 73 6101 z hľadiska minimálnych vzdialeností križovatiek – vyhovuje sa
c) v priebehu celej doby výstavby rýchlostnej cesty bude cesta 1/16 tvoriť hlavnú
prístupovú a zásobovaciu trasu pre staveniskovú dopravu, z tohto dôvodu bude
potrebné zo strany stavebníka vypracovať a so správcom cesty odsúhlasiť návrh
dohody o prípadných opravách telesa cesty 1/16 a jej odvodňovacieho systému –
vyhovuje sa
d) v prípade, že z dôvodu stiesnených podmienok a technológii výstavby nebude možné
dodržať ustanovenia platných noriem a predpisov, bude potrebné zo strany
stavebníka zabezpečiť súhlas s odlišným technickým riešením od STN s patričným
odôvodnením – vyhovuje sa
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e) na stavebný objekt SO 102 Úprava cesty 1/16 v km 3,670 - 9,100 je uzatvorená
zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí, pričom SO 102 je riešený
a predložený k vyjadreniu v km 3,670-13,600 s riešením poslednej úpravy v km
21,800 stavebník zosúladí obidva objekty – zamieta sa
f) v rámci pripojenia rekonštruovaných ciest nižšieho významu na cestu 1/16 je
potrebné uvažovať so zapílením asfaltového krytu vozovky cesty 1/16 a s použitím
zalievkových hmôt pri všetkých stykoch pripojenia – vyhovuje sa
g) v súbehoch rýchlostnej cesty a cesty 1/16 je potrebné uvažovať s návrhom zábran
proti oslneniu vozidiel – zamieta sa
h) všetky objekty a pozemky, ktoré budú na základe zmluvy bezodplatne odovzdané
do správy a majetku SSC budú majetkovo právne vysporiadané a zbavené práv
tretích osôb – vyhovuje sa
i) v rámci SO 820 Úprava krytov vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe žiadame riešiť
úsek cesty 1/16 v celej dotknutej trase, a to položením krytu vozovky v hrúbke 5 cm
po predchádzajúcom vyspravení povrchu vozovky, frézovaní asfaltového krytu
vozovky v hrúbke 5 cm pri obrubníkovej úprave, výškovú úpravu kanalizačných
poklopov a uličných vpustov, zriadenie vodorovného dopravného značenia
v štruktúrovanej forme – vyhovuje sa
j) v projektovej dokumentácii budú riešené zábery pozemkov a majetkové hranice
cesty 1/16 na základe vypracovaného geometrického plánu, ktorý bude tvoriť
podklad pre uzatvorenie zmluvy na bezodplatný prevod – vyhovuje sa
k) stavebník pred realizáciou prác na ceste 1/16 predloží projekt organizácie dopravy
vo všetkých fázach výstavby s určením časového obmedzenia premávky – vyhovuje
sa
l) pri preberacom konaní stavebník správcovi cesty 1/16 predloží dokumentáciu
skutočného realizovania stavby (stavebnú a geodetickú časť), geodetické zameranie
stavby, elaborát kvality prevedených prác, certifikáty zabudovaných materiálov,
stavebné denníky atď. – vyhovuje sa
m) stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadne vzniknutých vád
na ceste 1/16 z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 60 mesiacov
po zápisničnom prevzatí dotknutých úsekov cesty 1/16 a stavebných objektov
odovzdaných do našej majetkovej správy – vyhovuje sa
n) majetkový správca cesty 1/16 si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu
stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiadajú poveternostné podmienky,
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem – vyhovuje sa
o) SSC prevezme do majetku a správy stavebné objekty SO 102, SO 104, SO 105,
SO 108, SO 119 a SO 820 – vyhovuje sa
p) na posudzovanú II. časť stavby v úseku „Mýtna - Tomášovce" bude potrebné
uzatvoriť Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
objektov vyvolaných investícii alebo dodatkom upraviť uzatvorenú zmluvu
č. NA/2017/0115 (č. SSC 354/6232/2017) k pôvodne plánovanej stavbe „R2 Kriváň Lovinobaňa, Tomášovce – vyhovuje sa.
2.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica (ďalej len „BBRSC, a.s.“), vydalo stanovisko č. BBRSC/02891/2017 zo dňa
26.6.2017, č. BBRSC/03771/2017, BBRSC/04493/2017 zo dňa 21.9.2017 v ktorom
žiada dodržať nasledovné podmienky:
a) pri realizácií stavebných prác v plnej miere žiada dodržať ustanovenia cestného
zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, stavbu je možné
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b)

c)

d)
e)

f)
g)
q)

realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu –
vyhovuje sa
podmienkou súhlasu s realizáciou stavby umiestnenej vedľa ciest, cestných
pozemkov (aj pomocných) je uzavretie Zmluvy medzi stavebníkom a vlastníkom
BBSK o podmienkach realizácie stavby o podmienkach prevádzky, údržby a
opravách vybudovanej stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách
dotknutých ciest III. triedy ešte pred vydaním stavebného povolenia – vyhovuje sa
požaduje zo strany stavebníka požiadať cestný správny orgán Okresný úrad
v Lučenci, odbor dopravy a pozemných komunikácií o prepravné trasy nákladných
vozidiel, ktoré budú prepravovať kamenný materiál na stavbu vozidlami s nákladom
nad 12 t, určené prepravné trasy budú zakotvené aj v povolení nadmernej prepravy –
zamieta sa
požadujeme aj výmenu podložia v mieste, kde došlo a dôjde k jeho narušeniu,
nakoľko cesty III. triedy nie sú po konštrukčnej stránke stavané na prepravu
kameniva ťažkými vozidlami nad 12 t – zamieta sa
opravy ciest II. a III. triedy je potrebné opraviť pred, počas a po ukončení výstavby
a nie v dĺžke 250 m a 992 m, ale celú ich dĺžku, ktorá bude a bola už používaná
na prepravu kameniva na stavbu R2 úsek Vígľaš - Kriváň. Už v tomto čase je
podložie cesty III/2632 narušené z dôvodu prepravy kameniva. /vyjazdené koľaje,
vytlačená nespevnená krajnica do rigolu cesty/ – zamieta sa
po ukončení stavby budú úpravy /dĺžky a plochy/ ciest II. a III. triedy odovzdané
vlastníkovi a správcovi ciest a budú majetkovoprávne vysporiadané, ako aj zamerané
do cestnej databanky – vyhovuje sa
ku dňu zahájenia odovzdania a prevzatia stavebných objektov odovzdať zástupcovi
BBRSC, a.s. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSRS) v rozsahu podľa
TP 3/2006 – vyhovuje sa
BBRSC, a.s., ako správca dotknutých pozemných komunikácií ciest II. a III.tr.
vyhradzuje právo podmienky k realizácií stavby doplniť alebo zmeniť, pokiaľ si to
záujmy vlastníka BBSK vyžadujú – vyhovuje sa.

3. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, vydal
súhlasné stanovisko pod č. 1612/898/17-OTV zo dňa 29.10.2017, v ktorom požaduje:
 pri úpravách tokov zmeniť priečný profil na miskovitý, čo bude mať za následok
sústredenie prúdnice v čase nízkych prietokov a z rybárskeho hľadiska je ekologicky
vhodnejší – zamieta sa
 pri preložke výtlačného potrubia, ktorým je vodou z Krivánskeho potoka dotovaná
Vodná nádrž Ružiná, časový postup prác konzultovať so správcom toku SVP, š.p.,
aby nedošlo k náhlemu poklesu vody – vyhovuje sa.
4. L - Industry Park s.r.o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava vydal súhlasné stanovisko
zo dňa 23.11.2017 v ktorom žiada o zvýšenie opatrnosti pri akejkoľvek činnosti
vykonávanej v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty na pozemku parc. č. 3309/1,
v k.ú. Lovinobaňa sa nachádza vodovodná prípojka pre celý priemyselný areál, kde je
navrhnutý stavebný dvor č. 2 – vyhovuje sa.
5. Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva vydalo súhlasné stanovisko
zo dňa 22.11.2017 a zo dňa 23.11.2017 v ktorom požaduje nasledovné:
 sprístupniť časť produkčného bloku 7407/1 uzatvoreného traťou, Budínskym
potokom a pripravovanou stavbou, prepojenie navrhuje riešiť na najbližší blok
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7505/1 úpravou v rámci niektorého z objektov: a/ 313 úprava Budínskeho potoka,
alebo b/ č. 218 most na R2 nad Budínskym potokom – vyhovuje sa
sprístupniť časť produkčného bloku 7504/1 uzatvoreného traťou, Budínskym
potokom a pripravovanou stavbou, prepojenie navrhujeme riešiť na druhú časť bloku
7505/1 v rámci mostného objektu č. 219 popri trati poľnou komunikáciou. Blok
7505/1 je už mechanizmami prístupný z cesty III/2664 – vyhovuje sa
v rámci mostného objektu č. 219 riešiť aj z druhej strany železničnej trate
sprístupnenie bloku 7504/1- smerom k Uderinskému mlynu a zachovať existujúci
brod na Krivánskom potoku, resp. prístup riešiť pri objekte 314 alebo podľa zváženia
projektanta – vyhovuje sa
pri objekte 053 Úprava melioračných zariadení v km 15,9-16,823 požaduje dôsledné
prepojenie drenážneho systému, aby bol zabezpečený odvod vody a nedošlo
k znehodnoteniu pôdy zamokrením – vyhovuje sa
počas celej výstavby žiadame mať povolený prístup na dotknuté parcely pre výkon
poľnohospodárskych prác – vyhovuje sa.

6.

SAD Zvolen, a.s. Závod Detva, Sídlisko 1183, 962 12 Detva vydal súhlasné stanoviasko
č. 465/DT/17 zo dňa 09.8.2017, v ktorom požaduje o včasné informovanie v prípade
dopravných obmedzení počas výstavby – vyhovuje sa.

7.

Ing. Karol Aláč, 985 53 Mýtna 402 (ďalej len „Ing. Aláč“) zaslal list zo dňa 22.04.2019,
v ktorom uvádza nasledovné:
- parcely KN-C parc. č. 720/4 a 720/6 v k.ú. Mýtna určené na dočasný záber
sa nachádzajú pod budovou reštaurácie a spolu s nimi aj parcely, na ktorých
sa nachádza príjazdová cesta a parkovisko pri Reštaurácií Javor. Z predloženej
dokumentácie nie je zrejmé, v akom rozsahu a na akú dobu bude dočasný záber
a konštatuje, že počas celej doby výstavby nebude možné reštauráciu absolútne
prevádzkovať, kedže nebudú prevádzková cesta a parkovisko zabezpečené a je
otázna ich kvalita, kedže ich budú využívať aj stavebné mechanizmy. Zároveň
namieta, že po ukončení prác na stavbe už nebude možné pokračovať v prevádzke
a nie je možné reflektovať ani požiadavky na súkromné oslavy. Ďalej uvádza,
že reštauráciu nebude možné prevádzkovať aj z dôvodu, že cez plochy určené na
trvalý záber prechádzajú vodovodné prípojky, prívody elektrickej energie a nachádza
sa na nich žumpa a preto bude nevyhnutné realizovať prekládku. Taktiež poukazuje
na to, že návrhom stavebníka na dočasný záber v uvedenom rozsahu dôjde
likvidačným spôsobom do jeho práva. Preto navrhuje aby boli vyňaté pozemky
z dočasného záberu (parc. č. 720/4, 720/6, 2081, 962, 963, 964, 965, 966, 967) a bolo
určené nové stavebno-technické riešenie neohrozujúce prevádzku reštaurácie alebo
určené na trvalý záber alebo odpredané stavebníkovi a následne zaradené
do dočasného alebo trvalého záberu – zamieta sa
- poukazuje na to, že na priľahlých pozemkoch parc. č. 720/4 , 720/7 neboli doriešené
spevnené plochy a dreviny, ktoré sa na nich nachádzajú ani na nachádzajúce sa
na parc. č. 720/5, 720/6. Žiada, aby predmetné dreviny a spevnené plochy stavebník
vyplatil príslušnú náhradu, najmä vo vzťahu k drevinám ide o neobnoviteľné
hodnoty – zamieta sa
- upozorňuje na skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti (uvedené parcely) nie sú len
v jeho výlučnom vlastníctve a nemá vedomosť, že by stavebný úrad komunikoval
s druhým spoluvlastníkom – zamieta sa.
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Toto povolenie, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
Stavebník je za vydanie stavebného povolenia oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Stavebník podal dňa 14.9.2018 listom č. 6271/74119/ 30601/2018/Má zo dňa 14.9.2018
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu uvedenú vo výroku
rozhodnutia.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Krajským stavebným úradom v Banskej
Bystrici pod č. KSUBB-2011-164/210-1:OŠSS Sl zo dňa 9.5.2011, právoplatné dňa
10.6.2011, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Banská
Bystrica (ďalej len „OU BB“) pod č. OU-BB-OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 5.5.2014,
právoplatné dňa 6.6.2014 a pod č. OU-BB-OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 5.5.2014 .
OU BB, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy podľa
§ 120 ods. 2 stavebného zákona vydal súhlasné záväzné stanovisko v súlade s § 140b
stavebného zákona pod č. OU-BB-OVBP2-2019/013025-15-SA dňa 06.5.2019.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho
hodnotenia a riadenia (ďalej len „MŽP SR, SEHaR“) podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydalo rozhodnutie
v zisťovacom konaní pod č. 3134/2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, právoplatné dňa 21.3.2017
a č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12. 10. 2018, právoplatné dňa 05.4.2019.
Stavebník predložil špeciálnemu stavebnému úradu:
- Rozhodnutie MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2241/2017-6.3 zo dňa
06.4.2017 a č.30/2018-6.3 zo dňa 31.7.2018,
- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2017/53128/63028/BRE zo dňa 18.8.2017,
- Rozhodnutie Okresného úradu Lučenec (ďalej len „OU LC“), odboru starostlivosti
o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-LC-OSZP-2018/005181-3 zo dňa
13.8.2018, v ktorom povoľuje podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona osobitné
užívanie vôd,
- Rozhodnutie OU BB, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BBOCDPK-2017/006809-3 zo dňa 24.5.2017 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU BB, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BBOCDPK-2018/0017590 zo dňa 04.6.2018 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU LC, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LCOCDPK-2017/000864-3 zo dňa 15.2.2017 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU LC, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LCOCDPK-2018/005505 zo dňa 14.5.2018 na výrub drevín,
- Rozhodnutie OU LC, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OULC-OSZP-2017/001146-3 zo dňa 04.5.2017 na výrub stromov a krov,
- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2017/001779 zo dňa
02.5.2017,
- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2018/004418 zo dňa
19.4.2018,
- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2018/005656 zo dňa
28.5.2018,
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- Rozhodnutie OU LC, pozemkový a lesný odbor č. OU-LC-PLO-2017/001794-1 zo dňa
22.5.2017,
- Obec Mýtna č. 416/2/2016 zo dňa 27.1.2017 na výrub drevín,
- Obec Lovinobaňa č. 165/201/ zo dňa 25.4.2018 na výrub drevín,
- Cestný správny orgán, súhlas na technické riešenie odlišné od STN 73 6101 č. 061511/
2018/SCDPK/30505 zo dňa 24.5.2018 podľa § 3 ods. 3 písm. m) cestného zákona,
- správu o bezpečnostnom audite vypracovanú spoločnosťou Cemos, s.r.o., Mlynské Nivy
70, 821 05 Bratislava z 10/2017 v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacej
vyhlášky č. 251/2011 Z. z.
Stavebník doložil spolu so žiadosťou o stavebné povolenie projektovú dokumentáciu
(ďalej len „PD“), vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich
požadovanú stavbu podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 669/2007 Z. z. Zároveň predložil
doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu
o vyvlastnení na trvalý záber v katastrálnom území Tomášovce, stav KN-C, na parc. č.:
741/73, 741/74, 745/3, 745/5, 741/76, 741/77, 747/28, 747/29, 747/30, 747/31, 747/32,
747/33, 747/34, 747/35, 747/36, 747/37, 747/38, 747/39, 747/40, 747/41, 747/42, 747/43,
747/44, 747/45, 747/46, 747/47, 747/48, 747/49, 747/50, 747/51, 747/52, 747/100, 747/106,
747/13, 747/14, 747/15, 747/16, 747/17, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/22, 747/23,
747/24, 1111/4, 740/93, 747/106, 747/108, 747/115, 747/116, 747/117, 747/118, 757/61,
747/109 a na dočasný záber v katastrálnom území Tomášovce, stav KN-E, na parc. č.: 740,
741, 742, 745, 747/1, 753, 1110. Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 669/2007 Z. z. na pozemkoch, ku
ktorým stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa ods. 4 nenadobudol vlastnícke
právo alebo iné právo, môže stavebník uskutočňovať stavbu podľa stavebného povolenia až
po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou
prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007
Z. z.
Dňom podania žiadosti bolo konanie na uvedenú stavbu začaté. K žiadosti o stavebné
povolenie nebolo doložené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (ďalej len „MŽP
SR, SEHaOH“) vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti na predmetnú stavbu
podľa osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Na základe uvedeného dôvodu špeciálny stavebný úrad prerušil konanie rozhodnutím
č. 25703/2018/SCDPK/73892 zo dňa 27.9.2018. Dňa 09.4.2019 bolo doručené špeciálnemu
stavebnému úradu právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní na základe toho špeciálny
stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 5288/2019/SCDPK/22938 zo dňa 09.4.2019
začatie stavebného konania (ďalej len „konanie“) účastníkom konania a dotknutým orgánom
a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby
uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z.. Zároveň uviedol,
že špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré už boli alebo mali byť
uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,
alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak účastníci konania alebo dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje vyjadrenie,
pripomienky alebo záväzné stanoviská, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasia. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlží. Podľa § 3 ods. 1 zákona
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č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba
vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.
Špeciálny stavebný úrad spolu s oznámením konania zaslal MŽP SR, SEHaR listom
č. 05288/2019/SCDPK/22937 zo dňa 09.4.2019 aj doklady podľa § 140c stavebného zákona.
K žiadosti stavebník predložil a v priebehu konania zaslali záväzné stanoviská, stanoviská
a vyjadrenia dotknuté orgány, ktorých požiadavky sú stavebníkovi uložené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia v časti I.
Stavebník doručil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, v ktorých neboli uvedené
žiadne výhrady, požiadavky ani pozmeňujúce návrhy: KDI KR PZ BB, odbor telekomunikácií
a informatiky zo dňa 07.8.2017; Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Krajské
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici č. KRHZ-BB-OPP-719-1/
2017 zo dňa 07.8.2017; Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, č.303/2017/2170107
zo dňa 19.9.2017; Okresného úradu Lučenec, Odbor krízového riadenia, Námestie republiky
26, 984 36 Lučenec č. OU-LC-OKR-2017/008463-002 zo dňa 09.8.2017; Obec Podrečany,
obecný úrad, č.190, 985 54 Podrečany č. 0981/2017 zo dňa 25.9.2017; Slovenského
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17
Bratislava vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ BA 129/2017-589-Va zo dňa 12.1.2017; SEPS,
a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava č. PS/2019/006274 zo dňa 18.4.2019
a č. PS/2017/012745 zo dňa 07.8.2017; Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
č. ET/MM/18/1231 zo dňa 31.8.2018; Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Kriváň 334, 962
04 Kriváň č. 33746/140/2017 zo dňa 15.8.2017, č. 33746/140/2017 zo dňa 10.8.2017; SAD
Lučenec a.s., Mikušovská cesta č. 5, 984 01 Zvolen č.3002/20017 zo dňa 18.10.2017;
Ďalej ku konaniu stavebník doložil stanovisko: Dopravného úradu, Letisko M. R.
Štefánika, 823 05 Bratislava č. 17305/2017/ROP-002/25865 zo dňa 17.8.2017, ktorý súhlasí
s realizáciou stavby za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavebných objektov,
prípadne k zmene ich výškových parametrov a výškových parametrov stavebných
mechanizmov nad výšku 100 m nad terénom; Obce Divín, Nám. Mieru 654/3, 985 52 Divín
č. 344/2017 zo dňa 07.8.2017, v ktorom sa vyjadril, že nesmie dôjsť k porušeniu právom
chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností; Obce Tomášovce, Partizánska 132,
985 56 Tomášovce č. OcU/2017/00372-729 zo dňa 23.8.2017, v ktorom sa vyjadril, že
s realizáciou stavby súhlasí, ak nebudú narušené práva a právom chránené záujmy vlastníkov
dotknutých nehnuteľností a budú dodržané všetky platné predpisy a zákony SR, zároveň
súhlasí s prevzatím objektu č. 131 do svojej správy; Obce Mýtna, 985 53 Mýtna 47, ktorá
vydala súhlasné stanovisko č. 148/004/2017 zo dňa 29.9.2017 a č. 148/006/2017 zo dňa
16.10.2017 a zároveň vyjadrila súhlas s prevzatím objektov do svojej správy vrátane SO
642.2; Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a regionálneho rozvoja, Nám.
SNP 23, 974 01 Banská Bystrica č. 07939/2017/ ODDDRR-1 27609/2017 zo dňa 28.8.2017,
v ktorom konštatuje, že stavba je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický
kraj, v zmysle Záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia a to
v zmysle regulatívu: 6.1.24 „rešpektovať koridor pre rýchlostnú cestu R2 v úseku ZvolenDetva-Lučenec-Rimavská Sobota-hranica Košického kraja s obchvatom mesta Zvolen“,
ďalej vydal vyjadrenie č. 07859/2017/ODDDRR-2 26685/2017 zo dňa 08.8.2017 bez
pripomienok; Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská
Bystrica č. ŠOP SR/2017 zo dňa 13.1.2017; Hydromeliorácií, š.p., Vrakunská 29, 825 63
Bratislava, č. 5090-2/120/2017 zo dňa 06.10.2017 s podmienkami, ktoré sú uvedené vo výroku
v časti I. bod 5.
Súhlasné záväzné stanovisko MŽP SR, SEHaR podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.
bolo doručené dňa 20.5.2019 na špeciálny stavebný úrad pod č. 2257/2019-1.7/zg 25056/2019
zo dňa 10.5.2019. Podľa tohto stanoviska stavba je z koncepčného hľadiska v súlade
so zákonom zákon č. 24/2006 Z. z., s vydaným záverečným stanoviskom č. 4366/04-1.6/ml
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zo dňa 17. 2. 2006, záverečným stanoviskom MŽP SR č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12. 2007
a rozhodnutiami č. 3134/2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa
12.10.2018 a ich podmienkami za predpokladu, že podmienka: „Zabezpečiť záchranný prenos
perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris). Pred prípravnými prácam treba presne
označiť plochy s trvalým a dočasným záberom, na ktorých sa perovník vyskytuje, spresniť
jeho početnosť a presne určiť miesta výsadby“ bude zahrnutá v stavebnom povolení.
Špeciálny stavebný úrad túto podmienku udelil stavebníkovi splniť vo výroku v časti
II. bod 13.
K námietkam a požiadavkám účastníkov konania, ktoré špeciálny stavebný úrad
zamietol uvádzame tieto dôvody:
K požiadavkám SSC uvedeným v časti III. v bode 1 uvádzame:
- pod bodom a): k požiadavke opraviť v návrhu úprav križovatiek s cestou I/16 na začiatku
a na konci úseku nesprávne označené ramená dočasných križovatiek ako vetvy, pretože
návrhové prvky nezodpovedajú návrhovým prvkom medzikrižovatkových úsekov
uvádzame, že sa jedná o pracovné názvy z dôvodu identifikácie a odlíšenie voči ostatnej
časti PD, čo nemá vplyv na návrh parametrov, je to v súlade s STN, potvrdené
projektantom. Všetky navrhované vetvy pre svoj účel a funkciu spĺňajú požadované
parametre v zmysle príslušných STN (STN736101, 736110 a 736102).
- pod bodom e): požiadavka v PD je riešená v SO 102, ktorý sa zaoberá vyvolanými
a nevyhnutnými úpravami na ceste I/16 v celom súbehu z dôvodu trasovania rýchlostnej
cesty a samotmá úprava pripojenia cesty I/16 na rýchlostnú cestu je súčasťou SO 108.
Označenie kilometrovníkov vychádzalo z objektovej skladby v stupni pre územné
rozhodnutie a objekty nie je možné zlúčiť. Dodatkom č. 1 k zmluve č. NA/2017/0115
zo dňa 02.7.2017 uzatvorená medzi stavebníkom a SSC bola zosúladená objektová
skladba. Všetky úpravy na ceste I. triedy sú riešené v tejto zmluve resp. v jej dodatku.
- pod bodom g): Súčasťou PD je vypracovaná „Štúdia oslnenia od dopravy“. V zmysle jej
záverov pre predmetný úsek rýchlostnej cesty nie je potrebné relizovať opatrenia proti
oslneniu vozidiel.
K požiadavkám BBRSC, a.s. uvedeným v časti III. v bode 2 uvádzame:
- pod bodom c) požiadavku týkajúcej sa nadmernej prepravy špeciálny stavebný úrad
zamietol z dôvodu, že DSP iba predpokladá, ktoré z ciest II. a III. triedy a v akej dĺžke by
mohol zhotoviteľ na prepravu materiálu pre stavbu počas výstavby využívať. Vzhľadom
k tomu, že výber zhotoviteľa podlieha procesu verejného obstarávania, ktorý sa uskutočí
až po vydaní stavebného povolenia, nie je možné určiť pred vydaním stavebného
povolenia definitívne prepravné trasy, časový harmonogram a prepravné množstvá
násypového materiálu z lomov z dôvodu, že výber využívaných lomov je v plnej
kompetencii budúceho zhotoviteľa stavby a stavebník do tohto výberu v zmysle Zákona
o verejnom obstarávaní nezasahuje. Povinnosť požiadať o nadmernú alebo nadrozmernú
preparavu má dopracva, ktorý bude takúto prepravu vykonávať a nie stavebník.
- pod bodom d) a e) k požiadavke výmeny podložia v mieste, kde došlo a dôjde k jeho
narušeniu cesty III. triedy a k požiadavke opravy ciest II. a III. triedy v celej ich dĺžke
poznamenávame, že v súlade s čl V. ods. 3 zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom
a BBSK č. NA/2018/0194 zo dňa 21.6.2018 vyplýva: „Realizácia, resp. rozsah realizácie
SO 821 je podmienený predpokladom, že uvedený objekt bude využívaný staveniskovou
dopravou, pričom sa vykoná pasportizácia ciest II. a III. triedy formou obhliadky
predmetných ciest (za využitia zobrazovacej a záznamovej techniky) pred a po ukončení
stavby. Na základe písomného vyzvania budúceho preberajúceho, budú podľa potreby
upravené obnovy krytov a lokálne vysprávky aj počas výstavby. Po výstavbe bude
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vykonaná obnova poškodených krytov využívaných počas výstavby na základe
porovnania so stavom ciest pred výstavbou v zmysle pasportizácie“. Z tejto zmluvy
jednoznačne vyplýva, že stavebník sa zmluvne zaviazal vykonávať obnovy krytov
a lokálne výspravky aj počas výstavby. Požiadavku opravy ciest II. a III. triedy v celej ich
dĺžke, špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že pozemné komunikácie, ktoré budú
využívané v rámci výstavby rýchlostnej cesty, budú využívané len v tej miere,
ktorá zodpovedá ich stavebnotechnickému vybaveniu. Predmetné cesty sú verejné
komunikácie, ktoré slúžia všetkým účastníkom cestnej premávky. Premávku
na pozemných komunikáciách upravujú všeobecné predpisy a v ich medziach smie každý
užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom, na účely ktoré
sú určené. V prípade nadmernej resp. nadrozmernej prepravy sú oprávnené užívanie
predmetných ciest, riešiť cestné správne orgány. Poznamenávame, že v PD na stavebné
povolenie už je navýšená výmera úprav ciest II. a III. triedy aj ukotvená táto požiadavka
v zmluve č. NA/2018/0194.
K požiadavkam Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina uvedeným v časti III. v bode 3
uvádzame nasledovné: požiadavku, ktorá sa týka zmeny tvaru profilu upravovaného toku
z lichobežníkového na miskovitý, uvádzame, že z titulu dodržania predpisov pre návrh úpravy
tokov nebolo možné akceptovať.
K námietkám Ing. Aláča uvedeným v časti III. bod 7 uvádzame nasledovné:
- k časti námietke, ktorá sa týka dočasých záberov parcely KN-C parc. č. 720/4 a 720/6
v k.ú. Mýtna, ktoré sa nachádzajú pod budovou reštaurácie a spolu s nimi aj parcely,
na ktorých sa nachádza príjazdová cesta a parkovisko pri Reštaurácií Javor a počas celej
doby výstavby nebude možné reštauráciu absolútne prevádzkovať, kedže nebude
prevádzková cesta a parkovisko zabezpečené uvádzame: Uvedené parcely nie sú pod
budovou reštaurácie. Reštaurácia Javor sa nachádza na parcele KN-C parc. č. 721.
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj plán organizácie výstavby a po výbere
zhotoviteľa stavby zhotoviteľ plán organizácie výstavby spresní a aktualizuje. Realizáciou
predmetných preložiek nebude obmedzená prevádzka Reštaurácie Javor. K obmedzeniu
dôjde len v nevyhnutnom rozsahu na dobu uskutočnenia prepojenia v rozmedzí 1 – 2 dni
po dohode s majiteľom a prevádzkovateľom v čase, v ktorom to bude pre prevádzku
najmenej obmedzujúce. Po zahájení stavby je možné pre objekty preložiek zosúladiť
harmonogram prác s harmonogramom spoločenských podujatí Reštaurácie Javor.
Zhotoviteľ vybuduje prípojky a preložky a v poslednej fáze vykoná ich prepojenie (jedno,
max dvojdňové odstávky). Počas celej doby výstavby budú zabezpečené všetky jestvujúce
príjazdové cesty a prístupy na spevnené plochy, ktoré potvrdil aj stavebník vo svojom
stanovisku č. 5631/45996/30601/2019/Má zo dňa 06.5.2019. Stavebník k žiadosti predložil
aj kúpnu zmluvu č. 30600/KZ-5715/2016/Mýtna/1190/ŠomZd zo dňa 19.03.2018
uzatvorenú
s Ing. Aláčom, ako spoluvlastníkom pozemkov na trvalý záber KN-C parc.
č. 720/5 a 720/7 na časť areálu reštaurácie Javor a stavby súp. č. 481 – sociálne zariadenie
umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 720/7. Špeciálny stavebný úrad konštatuje,
že pozemky, ktoré sú využívané ako príjazdová cesta, resp. „parkovisko“ sú vo vlastníctve
súkromných osôb, a Ing. Aláč nie je ani spoluvlastníkom pozemkov a z listov vlastníctva
nevyplýva mu iný právny titul užívania pozemkov neprináleží (nájomná zmluva, vecné
bremeno a pod.), predmetom ktorého by bola možnosť užívať pozemky pre Reštauráciu
Javor.
- k časti námietke, že reštauráciu nebude možné prevádzkovať aj z dôvodu, že cez plochy
určené na trvalý záber prechádzajú vodovodné prípojky, prívody elektrickej energie
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a nachádza sa na nich žumpa a preto bude nevyhnutné realizovať prekládku uvádzame
nasledovné: Stavebník k žiadosti predložil nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena č. 30603/NZaZoVB-101/2017/Mýtna/1190/Šo zo dňa
19.03.2018 uzatvorenú s Ing. Aláčom na časti pozemkov KN-C parc. č. 720/4 a 720/6 sú
určené na dočasný záber z dôvodu realizácie preložiek inžinierskych sietí zabezpečujúcich
prevádzku motorestu, nachádzajú sa v oplotenom areáli reštaurácie Javor, sú to stavebné
objekty: 538 Preložka vodovodnej prípojky pre motorest v Mýtnej, 545 Žumpa
pre motorest v Mýtnej, 635 Preložka NN vzd. vedenia pre motorest v Mýtnej, 689 Preložka
MTS k motorestu v Mýtnej. Pre stavebné objekty 538 a 545 uzatvoril Ing. Aláč
so stavebníkom zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
č. NA/2017/0104 zo dňa 26.03.2018 a č. NA/2017/0123 zo dňa 26.03.2018. Tieto objekty
budú po zrealizovaní bezodplatne odovzdané vlastníkovi pozemkov a prevádzkovateľovi
Ing. Aláčovi do vlastníctva a prevádzky, čím sa zvýši hodnota celej nehnuteľnosti, nakoľko
stavebné objekty budú vybudované podľa nových technických noriem preto nie je účelné
zaradiť ich do trvalého záberu a teda odpredať stavebníkovi (stavebný objekt 635
je v správe spoločnosti SSE-D Žilina a 689 je v správe spoločnosti Slovak Telekom, a.s.).
- k časti námietky čo sa týka dočasých záberov pozemkov KN-E parc. č. 2081, 962, 963,
964, 965, 966, 967, že týmto návrhom stavebníka na dočasný záber v uvedenom rozsahu
dôjde likvidačným spôsobom do jeho práva uvádzame, že na uvedené pozemky stavebník
uzatvoril nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov, resp. zabezpečil obmedzenie
vlastníckych práv a predložil špeciálnemu stavebnému úradu.
- k pripomienke, že na priľahlých pozemkoch parc. č. 720/4 , 720/7 neboli doriešené
spevnené plochy a dreviny, ktoré sa na nich nachádzajú ani na nachádzajúce sa na parc.
č. 720/5, 720/6 poukazujeme na skutočnosť, že v súlade s ustanovením § 120 ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. občianský zákonník citujeme: „ Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej
povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.“, t.j. princíp
superficies solo cedit - ide o tzv. superficiálnu zásadu, podľa ktorej všetky s pozemkom
spojené veci sú súčasťou pozemku a vlastník pozemku je súčasne aj vlastníkom týchto
vecí. Súčasťou pozemku je to čo je fyzicky spojené s pozemkom a zo súčasnej platnej
úpravy vyplýva, že stromy, kríky a rastliny, ak sú natrvalo vysadené na pozemku
a zapustili korene sú súčasťou pozemku. To znamená, že stavebník súčasne s pozemkom
za všeobecnú hodnotu pozemku ohodnotenú znaleckým posudkom zahŕňa aj spevnené
plochy a iné súčasti pozemku, vrátane drevín a ktorý bol vyhotovený ku kúpnej zmluve
odkúpil aj tieto jeho súčasti. Zároveň stavebník predložil k žiadosti o stavebné povolenie aj
právoplatné rozhodnutie o povolení výrubu vydané obcou Mýtna č. 416/2/2016 zo dňa
27.1.2017, ktorým je stavebníkovi uložená povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu
formou vegetačných úprav do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných stromov.
- k námietke, že predmetné nehnuteľnosti (uvedené parcely) nie sú len v jeho výlučnom
vlastníctve a nemá vedomosť, že by stavebný úrad komunikoval druhým spoluvlastníkom
uvádzame nasledovné:
Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov
konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou
vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho
pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa
odseku 3.
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Podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho
pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu
účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne.
Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Vzhľadom na uvedené špeciálny
stavebný úrad, ako príslušný prvostupňový správny orgán v danej veci, postupoval
v súlade so zákonom, keď na základe žiadosti stavebníka o stavebné povolenie predmetnej
stavby, ku ktorej stavebník doložil všetky potrebné doklady vrátane projektovej
dokumentácie (listov vlastníctva, výpisov dotknutých parciel, kópie katastrálnej mapy,
nájomné zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvy
o budúcich kúpnych zmluvách, právoplatné rozhodnutia o vyvlastnení, zmluvy o budúcich
zmluvách o prevode vlastníctva), oznámil začatie stavebného konania č. 05288/2019/
SCDPK/22938 zo dňa 09.4.2019 všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
verejnou vyhláškou a dal im možnosť vyjadriť sa ku konaniu a k podkladom rozhodnutia
(§ 61 stavebného zákona). K žiadosti o stavebné povolenie boli doložené súhlasné
stanoviská príslušných dotknutých orgánov bez vzájomných rozporov. Vzhľadom
na skutočnosť, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku,
dokumentácia a podklady sú dostačujúce pre vydanie rozhodnutia, upustil v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Na ochranu
svojich práv mohli účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky v lehote do 7
pracovných dní od doručenia oznámenia. Verejná vyhláška bola vyvesená po dobu 15 dní
na úradnej tabuli MDV SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bola
zverejnená na webovom sídle MDV SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako
aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti
„Úradná tabuľa“ v lehote od 11.4.2019 - 27.4.2019. Oznámenie konania bolo vyvesené
v príslušných obciach (Divín, Lovinobaňa, Podrečany, Tomášovce) aj v obci Mýtna
v lehote od 11.4.2019 - 26.4.2019 a vrátené na špeciálny stavebný úrad potvrdené
obecným úradom Mýtna. Zároveň oznámené verejnou vyhláškou: známym a neznámym
právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, mohli byť oznámením priamo
dotknuté a zainteresovanej verejnosti podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v zmysle záverečných stanovísk č. 4366/04-1.6 zo dňa
17.02.2006 a č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12.2007, v znení rozhodnutí č. 3134/20171.7ml zo dňa 13.2.2017, č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12.10.2018.
V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených
v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že realizáciou
stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil
dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa
osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona
je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c
ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten,
kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Rozklad je možné podať na MDV SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným
súdom.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené
na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej
tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO
35919001
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom
a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v zmysle záverečných stanovísk č. 4366/04-1.6 zo dňa
17.02.2006 a č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12.2007, v znení rozhodnutí č. 3134/
2017-1.7ml zo dňa 13.2.2017, č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12.10.2018.
4. Ing. Karol Aláč, Motorest Mýtna č. 356, 985 53 Mýtna, IČO 32625481
Na vedomie:
1. Obec Mýtna, 985 53 Mýtna 47, IČO 00316253 so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Obec Divín, Nám. Mieru 654/3, 985 52 Divín, IČO 00316041 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, IČO 00316172 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
Obec Podrečany, 985 55 Podrečany 190, IČO 00316326 so žiadosťou o zverejnenie
tohto oznámenia vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, IČO 00316474 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho
hodnotenie a riadenia, odbor enviromentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava, IČO 42181810
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
odbor štátnej správy a ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO
42181810
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava (C 231, C 232)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, odbor
dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava (C 340)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PHaZZ, Drieňová 22, 826 29 Bratislava,
IČO 00151866
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, IČO 30845572_0015
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava,
IČO 42355826
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31755194
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, OSoŽP, OCDPK, PaL, Nám. Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 00151866
Okresný úrad, OSoŽP, ŠVS, OH, OPL, KR, OO, OCDPK, Nám. republiky 26, 984
36 Lučenec, IČO 00151866
ŠOP SR, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
Slovenský pozemkový fond, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec IČO 17335345
MV SR, KR PZ SR, KDI, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, ICO 00151866
MV SR, KR PZ SR, OTI ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, ICO 00151866
MV SR, KR HaZZ, SNP 75, 974 89 Banská Bystrica, IČO 00151866
MV SR, OR PZ SR, ODI, Dr. Vodu 5, 984 26 Lučenec, IČO 00151866
Úrad BBSK, Odbor dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica, IČO 36836567
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava , IČO 003328
SSC, IV a SC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO 003328
ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501

52

30. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, SŽTS, SEE, SOZT, Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice,
IČO 31364501
31. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, SHM, SMSKT, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen,
ICO 31364501
32. ŽSSK CARGO, a.s., Drieňova 24, 820 09 Bratislava, IČO 35914921
33. Slovenský hydrometeorologický ústav,
Jeséniova 17, P.O.BOX 15,
833 15 Bratislava, IČO 00156884
34. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, IČO
36038351
35. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Kriváň 334, 962 04 Kriváň, IČO 36038351
36. Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, IČO
36653004
37. TŰV SŰD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35852216
38. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, ICO
36022047
39. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, SPHI, Fiľakovská cesta č.45, 984 80 Lučenec, IČO
36022047
40. StVS a.s., GR, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36644030
41. StVPS a.s., Závod 02, 984 36 Lučenec, IČO 36644030
42. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO
36442151
43. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
44. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
45. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141
46. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
47. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863
48. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, IČO 35697270
49. OTNS, a.s. (SWAN, a.s.), Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239
50. SITEL spol. s.r.o., Košice, Kopčianska 16, 854 01 Bratislava, IČO 31668305
51. UPC broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967
52. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava, IČO 31386946
53. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31341977
54. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava, IČO 35860839
55. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava, IČO 31322000
56. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, Divízia Zvolen, M. R. Štefánika 4724,
960 01 Zvolen, IČO 31322000
57. SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta č. 5, 984 01 Lučenec, IČO 36054259
58. Agrospol Kalinovo, spol. s r.o., Zvolenská cesta 2740, 948 01 Lučenec, IČO
44977662
59. Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva, IČO 46326430
60. Agrotom s.r.o., 985 56 Tomášovce 486, IČO 36025933
61. Dituria a.s., Ľ. Štúra 7, 934 01 Levice, IČO 36530492
62. TOWERCOM, a.s., Bratislava, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO
36364568
63. L - Industry Park s.r.o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO 44 101 392
64. SAD Zvolen, a.s., Závod Detva, Sídlosko 1183, 962 12 Detva, IČO 36004928
65. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IO, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 35919001
66. NDS-SSÚR, Neresnícká 8, 960 01 Zvolen, IČO 35919001
67. MDV SR, Sekcia AE 00
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: ....................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: ......................

.........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

