
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej vodnej správy
Vrbická 1993, 031 01  Liptovský Mikuláš____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LM-OSZP-2021/008510-003

Liptovský Mikuláš
06. 12. 2021

Rozhodnutie
zmena stavby pred jej dokončením

Popis konania / Účastníci konania
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 36 672 441 – zmena stavby
pred jej dokončením: „Bobrovník - Rekonštrukcia prívodu a ČS, rozšírenie akumulácie“

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Výrok
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č.364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), §-u 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) v súlade s §-om 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok) stavebníkovi:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš,
IČO 36 672 441

povoľuje

podľa §-u 26 ods. 1) zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 68 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov zmenu stavby pred jej dokončením:

„Bobrovník - Rekonštrukcia prívodu a ČS, rozšírenie akumulácie“

ktorá bola povolená rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/7010-3/Mk zo dňa 10.11.2014 právoplatným
22.12.2014.

Zmena stavby pred jej dokončením sa týka:

1) Zmeny trasy výtlačného potrubia v úsekoch
- SO-05 – Výtlačné potrubie z „ČS Vlašky“ do „VDJ Bobrovník“ - pozemok KN-C 227/2, 227/3 a 227/5 k.ú. Vlašky
(zmena č. 2)
- SO-05 – Výtlak do „VDJ Bobrovník“ - pozemok KN-E 371 a 370/501 k.ú. Liptovská Mara (zmena č. 3)
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- SO-05 – Výtlak do „VDJ Bobrovník“ - pozemok KN-C 22/1 a 22/2 k.ú. Liptovská Mara (zmena č. 4)

2) Asanácia starej čerpacej stanice vrátane oplotenia
Existujúca čerpacia stanica umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 227/2 k.ú. Vlašky bude využívaná do doby
spustenia prevádzky novej ČS. Po odstavení prevádzky starej čerpacej stanice dôjde k odstráneniu technologickej
časti a následne stavebného objektu ČS pozostávajúceho z nadzemnej a podzemnej časti. Ako posledné bude
odstránené oplotenie a prístupová cesta.

Podmienky povolenia:
1. Práce realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou BIDOR, s.r.o. ,
Bratislava, Ing. Juraj Billý.
2. Pri uskutočňovaní zmeny stavby pred dokončením dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Odpady vzniknuté počas výstavby bude nutné zneškodňovať v súlade s platnou legislatívou
na úseku odpadového hospodárstva.
4. S uskutočňovaním zmeny stavby pred dokončením nie je možné začať skôr, ako toto
povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebník je povinný vyžiadať si od orgánu štátnej
vodnej správy potvrdenie o právoplatnosti povolenej zmeny stavby.
5. Podmienky rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/7010-3/Mk zo dňa 10. 11. 2014
zostávajú naďalej platnosti v plnom rozsahu.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas asanácie a výstavby, nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve.
2. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri
asanácii, výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom je potrebné
uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie
stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné
vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom,
ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov
na životné prostredie
Pri výrube dodržať nasledovné podmienky:
1. Dodržať ochrannú zónu okolo hniezdneho stromu orla krikľavého v okruhu (polomere)
minimálne 300 m od hniezdneho stromu.
2. V dobe rozmnožovania, t.j. od 16.03. do 31.08. kalendárneho roka nevykonávať žiadnu
lesohospodársku činnosť vo vnútornej ani vonkajšej ochrannej zóne.
3. Mimo doby rozmnožovania, t.j. od 01.09. do 15.03. kalendárneho roka vo vonkajšej časti
ochrannej zóny v okruhu (polomere) minimálne od 100 m do 300 m okolo hniezdneho
stromu, resp. na celej ploche takto vymedzenej ochrannej zóny je možné vykonávať práce
spojené s výstavbou vodovodu.
4. Vo vnútornej časti ochrannej zóny v okruhu (polomere) minimálne 100 m od hniezdneho
stromu nezasahovať do vegetačného a pôdneho krytu celoročne.
5. Výkopové práce vykonávať v maximálnej možnej miere šetrne k prírodnému prostrediu za
použitia ručného náradia predovšetkým v exponovaných častiach svahu a na podmáčaných
lokalitách.
6. Výruby drevín minimalizovať na najnižšiu možnú úroveň a realizovať ich len za predpokladu
súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov k tejto činnosti.
7. Výruby uskutočniť v zmysle § 17 ods. 10 písm. c) vykonávacej vyhlášky v období
vegetačného pokoja, t.j. 1. október až 15. marec.
8. Prípadné orezávanie drevín realizovať spôsobom, ktorý vylučuje ich poškodzovanie (§17
ods.2 vyhlášky).
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9. Postupovať šetrným spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých zostávajúcich drevín
vrátane ich koreňových systémov, ktoré sa nachádzajú po obvode koruny zväčšenej o 1,5 m.
10. V priebehu celej realizácie prác bude mať žiadateľ, resp. ním poverená zodpovedná osoba
pri sebe kópiu vydaného súhlasu.

Upozorňujeme, že v lokalite sa nachádza hniezdny strom zákonom chráneného druhu – orla krikľavého (Aquila
pomarina). Presná lokalizácia tvorí prílohu tohto stanoviska.

SPP-Distribúcia a.s., Bratislava
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
v správe SPP-D.
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
4. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email:
jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
6. 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.
7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000 ,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon.
9. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
10. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektronické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu
elektrických vedení v tejto lokalite prikladáme na situačnom výkrese. Presnú trasu podzemných káblových vedení
je potrebné vytýčiť.

Všeobecné podmienky:
1. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju
fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia
Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
2. Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z.
a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od
krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné
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káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme
dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia
na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích
osôb.
3. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min.
1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
4. Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, dodržať všetky legislatívne
opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb,
ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v
„Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš požiadala listom č. 4931/2021/
AV zo dňa 12.07.2021 doručeným na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej vodnej správy dňa 14.07.2021 o vydanie povolenia zmenu stavby pred jej dokončením: „Bobrovník -
Rekonštrukcia prívodu a ČS, rozšírenie akumulácie“.
Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti konanie o zmene stavby pred jej dokončením a oznámením č.
OU-LM-OSZP-2021/008510-002 zo dňa 19.08.2021 oznámil začatie konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.09.2021
so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej vodnej správy.

Začatím realizácie stavby boli zistené nové skutočnosti, ktoré si vyžiadali vykonať zmenu stavby pred jej
dokončením. V jednej z lokalít vedenia trasy výtlačného potrubia sa nachádza hniezdny strom zákonom chráneného
druhu – orla krikľavého a dreviny, ktoré nebolo možné odstrániť ale vznikla požiadavka o ich zachovanie. Zmena
trasovania výtlačného potrubia bola navrhnutá tak, aby zásah do pôvodného územia nespôsobil podstatné zmeny v
biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov a nedošlo k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny.
Navrhované zmeny trasovania výtlačného potrubia do vodojemu Bobrovník – objekt SO 05 sú nevýznamné a ich
realizáciou ako zmeny stavby pred dokončením budú akceptované požiadavky ochrany prírody a krajiny.
Ďalšou navrhnutou zmenou bola asanácia starej čerpacej stanice vrátane oplotenia na pozemku parc. č. KN-C 227/2
k.ú. Vlašky, nakoľko táto nebola predmetom pôvodne vydaného povolenia na realizáciu stavby.
Navrhnutú zmenu trasovania výtlačného potrubia – zmena č. 1 bude potrebné povoliť v samostatnom konaní.

Na konaní o zmene stavby pred jej dokončením orgán štátnej vodnej správy zistil, že zmenou stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebník doložil ku konaniu stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2021/0031532-006 zo
dňa 17.03.2021, vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0349/2021/Šč zo dňa 14.05.2021, vyjadrenie
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina č. 202105-EZ-0027-1 zo dňa 21.05.2021, vyjadrenie Okresného úradu
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH č. OU-LM-OSZP-2021/006705-002 zo
dňa 27.05.2021.
Na zmenu trasy výtlačného potrubia povolenú ako zmena č. 2 tohto rozhodnutia bola doložená zmluva o uzatvorení
zmluvy o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a SVP š.p., Banská Štiavnica zo dňa 22.09.2017.
Na zmeny trasy výtlačného potrubia povolené ako zmena č. 3 tohto rozhodnutia boli
doložené súhlasy vlastníka nehnuteľnosti so zmenou trasy – Obec Liptovská Sielnica a Pozemkové spoločenstvo
Liptovská Mara, v ktorých bola potvrdená platnosť zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
č. 264/2014 zo dňa 09.09.2014 a č. 262/2014 zo dňa 09.09.2014.
Zmena trasy výtlačného potrubia povolené ako zmena č. 4 bude realizovaná na pozemku vo vlastníctve stavebníka.
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Správny poplatok podľa položky 60, písm. g) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol uhradený vo výške 100,- €.
Vzhľadom na to, že neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením
rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Liptovká Sielnica, Obec Bobrovník a Obec Vlachy a správneho orgánu. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na
dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Liptovská Sielnica

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

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Obec Bobrovník

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

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Obec Vlachy

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

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Ing. Viktor Varga PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10007
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Doručuje sa
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05  Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara, Karola Sidora 79, 034 01  Ružomberok, Slovenská republika
Obec Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica , 032 23  Liptovská Sielnica, Slovenská republika
Obec Bobrovník, Bobrovník 37, 032 23  Bobrovník, Slovenská republika
Obec Vlachy, Vlachy 126, 032 13  Vlachy, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš - pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský
Mikuláš 1
Renáta Todáková, Čsl. brigády 1611/16, Staré Mesto, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Vladimír Vyšný, Liptovský Peter 246, 033 01 Liptovský Hrádok 1
Iveta Vozárová, Kukučínova 2324/20, Staré Mesto, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Dušan Nitriansky, A. Kostolného 1687/34, Palúdzka, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Viera Hlavatá, Krmeš 211, 032 13 Vlašky
AGRO Liptov, s.r.o., Bobrovník 106, 032 23 Liptovská Sielnica
Mária Molnárová, Hriadky 1550/2, Staré Mesto, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Jana Korčeková, Pod Dielom 343/34, Liptovská Ondrašová, 031 05 Liptovský Mikuláš 5
Július Bruncko, Krmeš 178, 032 13 Vlašky
Dušan Bruncko, Plavisko 397/127, 034 01 Ružomberok 1
Marta Šimková, Severná 1989/28, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto


