
 
 

OU-MT-OSZP-2019/3508                                                                         V Martine 09.05.2019 

 

 

 

 

 

      R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a 

§ 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej vodný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej 

stavebný zákon), v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, v súlade s 

ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  v y d á v a    

 

p o v o l e n i e 

 
Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO 36 672 084, na 
uskutočnenie vodnej stavby „Dolný Kalník - Kanalizácia“ podľa projektu vypracovaného 
spoločnosťou SVS-projekcia, s.r.o., ul. Dielenská Kružná 1307,Vrútky, Ing. Ján Beňo, 
v decembri 2017. 
 
Záväzné podmienky uskutočnenia stavby : 

1. Investor stavby : Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin,  

IČO 36 672 084 

2. Miesto stavby :  na pozemkoch s parc. č. KN-C 302/80, 302/130, 302/84, 302/100, 73/8, 72/4, 

74, 30/2, 71/1 a KN-E 132/1 (KN-C 69, LV nezaložené) k.ú. Dolný Kalník 

3. Ukončenie výstavby :  12/2019 

4. Rozpočtový náklad   :  465 972,- € 

5. Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodnej stavby v tomto rozsahu : 

 

-vybudovanie splaškového kanalizačného systému v obci Dolný Kalník s napojením na 

splaškovú kanalizáciu zóna IBV Kliny IV. etapa (v súčasnosti vo výstavbe) a ďalej na SKK 

mesta Martin s následným čistením na ČOV Vrútky, 

SO 01 Splašková kanalizácia – líniová časť s gravitačným odtokom je z rúr PVC DN 300 dĺžky 

848,8 m (zberače A, A1, A2, A3), na trase sú navrhnuté revízne kanalizačné šachty,  

-zberač A je dĺžky 347,8 m z rúr PVC DN 300 SN 10, na trase je 11 ks kanalizačných šácht, úsek 

od Š11 po Š13 v dĺžke 92,8 m nebude zrealizovaný na základe žiadosti investora, z dôvodu 

majetkovo-právneho vysporiadania s vlastníkom pozemku, 

-zberač A1 je dĺžky 66,0 m z rúr PVC DN 300 SN 10, na trase sú 4 ks kanalizačných šácht, 

-zberač A2 je dĺžky 115,0 m z rúr PVC DN 300 SN 10, na trase sú 3 ks kanalizačných šácht, 

-zberač A3 je dĺžky 131,0 m z rúr PVC DN 300 SN 10, na trase sú 3 ks kanalizačných šácht, 

-zberač A4 nebude zrealizovaný v celom rozsahu, na základe žiadosti investora, z dôvodu 

majetkovo-právneho vysporiadania s vlastníkom pozemku, 
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-križovanie potoka kanalizačným gravitačným potrubím bude jeho uložením pod niveletu dna 

toku bezvýkopovou technológiou s uložením potrubia DN 300 sklolaminát do oceľovej 

chráničky DN 500, 

SO 02 Kanalizačné odbočenia sú z rúr PVC DN 150, 200 so zaslepením zátkou, 

SO 03 Čerpacia stanica Dolný Kalník – stavebná časť 

-prečerpáva len splaškové vody z nehnuteľností, ktorých gravitačný odtok nie je možný 

z dôvodu nevyhovujúcich výškových pomerov, 

-je to podzemný objekt s uzavretým systémom čerpania typ Strate AWALIFT 0/2 U so 

systémom separácie pevných látok s poklopom 800x800 mm, výška šachty je 4,8 m, s 2 

čerpadlami, jedno slúži ako 100 % záloha, zriadi sa oplotenie objektu ČS 7x4 m a na upravený 

terén sa položí zámková dlažba, 

SO 04 NN prípojka k ČS Dolný Kalník-stavebná časť rieši napojenie ČS na el. energiu, 

SO 05 Výtlak z ČS Dolný Kalník  
-tlakové potrubie je z rúr HDPE PE 100 SDR 11 PN 16 110/10 dĺžky 390,6 m napojené do 

tlmiacej revíznej šachty a z nej potrubím PVC DN 300 dĺžky 2,4 m do jestvujúcej šachty na 

kanalizácii DN 300, armatúrne šachty na výtlačnom potrubí predstavujú tlmiacu, vzdušníkovú 

a kalníkovú šachtu, 

SO 06 Vodovodná prípojka k ČS 

-vodovodná prípojka je z rúr PE DN 25 dĺžky 12,5 m s vodomernou šachtou v ČS s vodomernou 

zostavou, 

-PS 01 ČS Dolný Kalník - strojnotechnologická časť, 

-PS 02 PRS, MaR, TPRS a napojenie na dispečing. 

 

6. Prerokovať s tunajším Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie 

zmeny projektu, ktoré by  sa ukázali v priebehu výstavby nutné a  ovplyvnili by technické 

riešenie diela alebo majetkoprávne vzťahy. 

7. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle 

zák. č. 509/1991 Zb. resp. zák. č. 513/1991 Zb. 

8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

9. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

a príslušné technické normy. 

10.Pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení u ich správcov 

v teréne. 

11.Za vytýčenie priestorovej polohy stavby zodpovedá stavebník. 

12.Stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľa stavby je stavebník povinný 

oznámiť stavebnému úradu do 15 dní po uskutočnení výberu. Odborný dozor nad  jej 

uskutočňovaním bude vykonávať dodávateľ. 

13.Prípadné škody spôsobené tretím osobám z titulu svojej zodpovednosti nahradia stavebníci 

podľa osobitných predpisov, prípadne zabezpečia uvedenie veci do pôvodného stavu.  

14.Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, odd. ŠSOH, č. OU-MT-OSZP-2018/005493 zo dňa 05.04.2018. 

15.Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Martin, pozemkového a lesného odboru, 

č. OU-MT-PLO-2018/008078-MIC-P zo dňa 07.05.2017. 

16.Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, OPaK, č. OU-MT-OSZP-2018/5482 zo dňa 23.03.2018. 

17.Dodržať podmienky zo  záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina, č. 

KPUZA-2018/2824-2/17472/FUR zo dňa 05.03.2018. 
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18.Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Martin, odboru CDaPK, č. OU-MT-

OCDPK-2018/05180 zo dňa 07.03.2018. 

19.Dodržať podmienky z vyjadrenia Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy 

a územného plánovania, vydaného pod č. 05076/2018/ODaÚP-2 zo dňa 4.7.2018. 

20.Dodržať podmienky z vyjadrenia Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod 

Turiec, vydaného pod č. 28/2018/ SC ŽSK-43 zo dňa 28.2.2018. 

21.Dodržať podmienky z vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina vydaného pod 

značkou 4600037084 zo dňa 19.9.2017. 

22.Dodržať podmienky z vyjadrenia ST, a.s., Bratislava vydaného pod č. 6611829353 zo dňa 

15.10.2018. 

23.Dodržať podmienky z vyjadrenia SVP, š.p., SphV, Ružomberok vydaného pod č.  CS SVP 

OZ PN 2686/2018/2 zo dňa 9.3.2018. 

24.Do doby kolaudácie stavby odstrániť pripomienky a upozornenia týkajúce sa vodnej stavby, 

uvedené v Odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 

číslo 2175/2/2018 zo dňa 01.03.2018. 

25.Stavbu bude možné skolaudovať až po skolaudovaní stavby „IBV Kliny IV. etapa“, nakoľko 

sa na túto stavbu povoľovaná stavba napája. 

26.Dodržať podmienky z vyjadrenia SPF, RO Martin, vydaného pod č. SPFS/2018/11539 zo dňa 

16.5.2018. 

27.Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby. 

28.Dodržať ustanovenia zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších právnych predpisov. 

29.Ku kolaudácii stavby doložiť certifikáty použitých materiálov a prevádzkový poriadok vodnej 

stavby. 

30.Požiadať orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné 

prostredie o vykonanie kolaudácie vodnej stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia 

v zmysle § 26 ods.4 vodného zákona.  

31.Prevádzkovateľom povolenej vodnej stavby bude Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., 

Kuzmányho 25, Martin. 

32.Toto rozhodnutie je stavebným povolením podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 

nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo 

právoplatnosť. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

V konaní účastníci konania voči predmetnej stavbe neuplatnili námietky. 

 

 

 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO 36 672 084, 

podaním zo dňa 21.11.2018 požiadala o vydanie stavebného povolenia  na vodnú stavbu podľa 

projektovej dokumentácie „Dolný Kalník - Kanalizácia“ vypracovanej spoločnosťou SVS-

projekcia, s.r.o., ul. Dielenská Kružná 1307,Vrútky, Ing. Ján Beňo, v decembri 2017 a dňa 

19.3.2019 listom požiadala o zmenu v trase plánovanej stavby (vypustenie stoky „A4“ v celom 
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rozsahu a časti stoky „A“ od Š11 po Š13) a zohľadnenie tejto skutočnosti v povoľovacom 

procese.  

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Dolný Kalník - Kanalizácia“ vydala Obec Dolný 

Kalník, pod Č.j. 140/231/2018-Ry zo dňa 20.08.2018 (právoplatné dňom 5.10.2018). 

 Obec Dolný Kalník ako príslušný stavebný úrad vydala súhlas pod č. 32/2019 zo dňa 

11.02.2019 pre špeciálny stavebný úrad na vodné stavby podľa § 120 ods.2 stavebného zákona, 

ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia špeciálnym stavebným úradom a je zároveň 

záväzným stanoviskom podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona pre správne konanie podľa 

stavebného zákona. 

Orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 ods. 2 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov upustil od ústneho pojednávania, nakoľko sú 

mu dobre známe všetky okolnosti majúce vplyv na vydanie rozhodnutia. Na uplatnenie námietok 

a pripomienok stanovil lehotu. 

Orgán štátnej vodnej správy v stavebnom konaní preskúmal žiadosť a zistil, že 

uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania. 

K stavebnému konaniu zaujali písomné stanoviská: Obec Dolný Kalník; Žilinský 

samosprávny kraj; SC ŽSK Martin; OÚ Martin, OSŽP, odd. ŠSOH, OPaK, ŠVS; OÚ Martin, 

PLO; OÚ Martin, OCDaPK; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Turčianska vodárenská 

spoločnosť, a.s., Martin; SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Žilina; 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Energotel, a.s., Žilina; Technická inšpekcia, a.s. 

Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; SVP, š.p., Ružomberok; SPF, RO Martin. 

Stanoviská účastníkov konania a dotknutých organizácií boli zahrnuté do podmienok 

rozhodnutia. 

V zmysle § 8 zák. NR SR č. 145/1995  Z.z. o správnych  poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, položky č. 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, žiadateľ uhradil správny 

poplatok vo výške 400 € bankovým prevodom. 

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Martin, odbor 

starostlivosti o životné prostredie tak, ako je  uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

P O U Č E N I E  

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní odo dňa jeho oznámenia v zmysle 

ustanovenia  § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

podať odvolanie na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto 

rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný 

prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Matula 

               vedúci odboru 
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Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradných tabuliach Obce Dolný Kalník a  Okresného úradu Martin podľa ustanovenia § 26 ods. 

2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame 

o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 

Správneho poriadku. 

 

 

 

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

 

 

 

..........................................................                        .................................................................... 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby            Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť 

s vyznačením uvedených údajov. 

 

Doručuje sa : 

1. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 

2. Obec Dolný Kalník, Dolný Kalník 16, 038 02  

3. SVS-projekcia, s.r.o., ul. Dielenská Kružná 1307,Vrútky – projektant 

4. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky 

5. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky 

 

Na vedomie : 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Ul. Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina  

3. SVP, š.p., SphV, J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 

4. ŽSK, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina 

5. SC ŽSK, det. pracovisko Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin 

6. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 

 

 


	R O Z H O D N U T I E
	Na vedomie :


