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VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Ing. Róbert Školník, Sielnica 84, , 962 31  Sielnica (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 29.1.2020 stavebnému 

úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestení stavby pod názvom: 

Inžinierske siete pre IBV Pod Vŕškom, Bzovská Lehôtka 

na pozemku/och/ evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 67, 68/2, 70/2, 71/2, 71/3, 74, 183/1, 

207/15, 207/21, 207/35, 207/44, 236/1, 236/3, register "E" parc. č. 52/1, 53, 368/3, 368/4 v katastrálnom území 

Bzovská Lehôtka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Stavba obsahuje: 

Navrhovaná líniová stavba pre navrhovanú  IBV  Pod Vŕškom v obci Bzovská Lehôtka sa bude nachádzať v 

juhozápadnej časti obce. Projektovú dokumentáciu vypracovala firma VAL*Prok s.r.o., Nám. A. Hlinku 42, 034 

01 Ružomberok s dátumom marec 2020. 

Stavba sa bude deliť na stavebné objekty: 

SO 01 - Príjazdová komunikácia - navrhovaná lokalita bude dopravne napojená na existujúcu miestnu 

komunikáciu. Navrhované príjazdové komunikácie budú obslužné, funkčnej triedy C3 kategórie MO 7/30, 

dvojpruhové, obojsmerné,  so šírkou jazdného pruhu 3 m a s navrhnutým chodníkom pre chodcov so šírkou 2,0 

m. Chodník pozdĺž okraja vozovky bude primknutý ku cestnému obrubníku. Okraje vozovky budú lemované 

cestnými obrubníkmi bez skosenia. Konštrukčné riešenie  je pre ľahké dopravné zaťaženie tr. VI prevažne pre 

osobné motorové vozidlá z materiálu asfaltový betón. Chodník bude dláždený. Príjazdová komunikácia je 

delená na dve etapy. 

 I. etapa je delená na dva úseky: 1.úsek - pripojený na existujúcu miestnu komunikáciu s dĺ.= 360,76 m a 

ukončený úvraťovým obratiskom a 2. úsek - pripojený na úsek I.  s dĺ.= 67,60 m.  

II etapa napojená na I. etapu, I. úsek s ktorou bude vytvárať dopravný okruh okolo plánovaných objektov IBV. 

II. etapa je delená na tri úseky: 1. úsek - pripojený na úsek č. 1 I. etapy a úsek č.2 s dĺ.= 245,30 m. Pripojovacie 

oblúky sú navrhnuté ako jednoduché s polomerom 14 m. Chodník vedený pozdĺž ľavého okraja.  2. úsek - 

pripojený na úsek č.1 I. etapy s dĺ. = 249,78  m ukončený slepo. V km 0,08406 je pravostranná odbočka úseku 

č. 1; v km 0,18447 pravostranná odbočka úseku č. 3. Chodník vedený pozdĺž pravého okraja. 3. úsek -  s dĺ. = 

41,45 m ukončený na slepo plní funkciu úvraťového obratiska pre zmenu smeru vozidiel o 180°na slepej časti 

úseku č.2. 

SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu - I. etapa - napojený na existujúci zdroj pitnej vody - verejný 

vodovod  pred hydrantom, ktorým je ukončený existujúci vodovod DN 100. Projektovaný vodovod bude 

vedený krajom navrhovaného chodníka. Pripojenie na existujúci vodovod bude pomocou odbočky 100/100 a na 

konci bude osadený podzemný hydrant DN80,ktorý bude slúžiť ako vzdušník. Vzhľadom k výškovému rozdielu 

medzi miestom napojenia a odovzdania bude potrebné pri RD č.9-12 umiestniť dotláčaciu stanicu. Projektovaný 

vodovod bude z materiálu HDPE DN100- fí 110x6,6/PN 10. Prípojky budú z HDPE rúr a tvaroviek fí 32x2,4 - 

12 ks a prechodových spojok. Na navrhovanej trase sú budú osadené 2 ks nadzemných hydrantov (NH1 a NH2).  

SO 03 Povrchová kanalizácia - I. etapa - zabezpečí odvedenie povrchových vôd z príjazdovej komunikácie 

ako aj z príjazdových plôch pri jednotlivých RD do existujúceho zberného rigolu. Zaústenie stoky A je do 

projektovaného priepustu DN 1000,ktorý bude vybudovaný v mieste pripojenia prístupovej komunikácie na 

miestnu komunikáciu. Odvedenie povrchových vôd bude riešené cez cestné vpuste Vp1-Vp11 odkiaľ budú 

povrchové vody odvedené prípojkou DN 200 do stoky A. Delenie stoky A - stoka A DN 400 d dĺ. = 44,0 m; 

stoka A  DN 300 s dĺ.= 326,0 m; stoka A-1 s dĺ.= 15,0 m a prípojky od vpustí DN200 s dĺ.= 30,0 m. navrhovaná 

kanalizácia bude z PVC rúr a odbočných hladkých tvaroviek Wavin KG DN200, 300, 400. Na celej navrhovanej 

trase budú umiestnené kontrolne šachty fí1000 v počte 10ks. 
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SO 04 - STL Plynovod a pripojovacie plynovody - I. etapa - rozšírenie distribučnej siete od existujúcej 

verejnej siete -  plynovod D50, PE100, PN400kPa v správe SPP-D a.s., kde zemný plyn bude slúžiť na 

vykurovanie  a prípravu TÚV. Z verejného plynovodu bude navrhovaná vetva D50x4,6, PE100, PN 400kPa 

ukončená elektro tvarovkou dnom D50, PE100. Celková dĺ.= 418,0 m a celá vetva bude uložená v navrhovanej 

miestnej komunikácii v súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami. Celková dĺžka pripojovacieho plynovodu PP 

D25x3, PE100, SDR11 s vyvedením 1,0 m nad terén bude 9,5 m.  

SO 05 - Prípojky NN - napojenie 12 ks elektromerových rozvádzačov RE.P zo skríň PRIS, ktoré boli navrhnute 

v rámci konania SÚ 1120/2019-Šk.  Nové rozvádzače budú napojené káblom AYKY-J 4x16 a budú v nich 

osadené merania spotreby el. energie. Napojenie rozvádzača RD zo skrine RE.P bude súčasťou el. rozvodov 

RD. 

SO 06 - Verejné osvetlenie - I. etapa - osvetlenie obslužných komunikácii a súbežných chodníkov v rámci 

navrhovanej IBV, rozvod je navrhnutý káblom CYKY 4Bx10. Sú navrhnuté svietidlá A1 - A18; svetelné body 

budú pätkové stožiare St 260/76P výšky 6 m s výložníkom V1T-05-76 so svietidlami Monnlight 44W, ktoré 

budú osadené v zelenom páse vo vzdialenosti 0,5 m od okraja komunikácie, príp. na okraji chodníka pri 

oplotení. Svietidlá sa napoja z novej skrine RVO, ktorá bude pri skrini Spp1. Vzdialenosť medzi jednotlivými 

svietidlami bude cca 36 m a osvetlenie bude spínavé a stmievavé.  

Obec Bzovská Lehôtka, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým 

orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania 

tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 8. apríla 2021 (štvrtok) o 9.00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci 

konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 

22 (úradné hodiny: Po: 9.00 -12.00; St: 9.00 – 12.00; Pi: 9.00 – 12.00). 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú 

zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie. 

 

 

 

 

Martin Kubík 

starosta obce 

  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Bzovská Lehôtka na dobu 15 dní. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom vebovom sídle 

a iným spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
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Doručí sa: 

Na vedomie 

1. Ing. Róbert Školník, Sielnica  84, 962 31  Sielnica 

 

2. ostatným účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou 

  

dotknuté orgány 

3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy  44, 825 11  Bratislava 26 

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

5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  690/5, 974 01  Banská Bystrica 

6. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP  35/48, 960 01  Zvolen 

7. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská  2084/12, 960 01  Zvolen 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná  3366/12, 960 01  Zvolen 

9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 2 

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

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta  500/38, 960 01  Zvolen 

  

ostatní 

12. Obec Bzovská Lehôtka, starosta obce, Bzovská Lehôtka  26, 962 62  Sása 

 

 


