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Vec

Lipany, ul. Za tra#ou – Vodomerná šachta“– ohlásenie drobnej stavby.

Východoslovenská vodárenská spolo#nos#, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, I#O: 36 570 460, oznámila
Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom #. 82989/2020/O-INV/KM zo d#a
30.07.2020 doru#eným d#a 03.08.2020 ohlásenie drobnej stavby „Lipany, ul. Za tra#ou – Vodomerná šachta“
Projektovú dokumentáciu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Juraj Mohler, autorizovaný stavebný inžinier.
Miesto stavby sa nachádza v extraviláne k.ú. Dubovica, p.#. KN – C 691/1 (nezaložený) a KN-C 702/1 (nezaložený),
ktorým zodpovedá p.#. KN-E 517/84.

Jestvujúci stav a návrh riešenia:
Z dôvodu eliminácie a jednoduchšej identifikácie porúch na vodovode VDJ Lipany – Dubovica a porúch na
rozvodnej vodovodnej sieti obce Dubovica je potrebné na prívodnom vodovodnom potrubí pred spotrebiskom
Dubovica zriadi# okrskové meranie. Mimo zastavaného územia v k.ú. Dubovica sa nachádza armatúrna šachta.
Technické riešenie pozostáva zo stavebnej úpravy prívodného potrubia vodovodného potrubia tak, aby prechádzalo
cez predmetnú armatúrnu šachtu a taktiež zo stavebnej úpravy armatúr v šachte. Po úprave armatúr bude možné
zabezpe#i# náhradné zásobovanie mesta Lipany a taktiež ul. Za tra#ou aj z prívodného potrubia.
Trasa potrubia za#ína napojením sa na prívodné potrubie. Potrubie je odklonené smerom k existujúcej armatúrnej
šachte, cez ktorú prechádza a následne sa vracia spä# k prívodnému potrubiu. Z predmetného potrubia bude
zrealizované prepojenie potrubí zabezpe#ujúce prívod vody pre spotrebisko Lipany. Celková d#žka rúr vrátane
armatúr je 18 m.
Objekty na trase:
- vodovodné potrubie VDJ Lipany – Dubovica – rúry z PE DN/OD 160x14,6 mm v d#žke 9,0 m a rúry z tvárnej
liatiny svetlosti DN 80 o d#žke 3 m.
- prepojovacie potrubie - rúry z PE DN/OD 110x6,6 mm a rúry a tvarovky z tvárnej liatiny svetlosti DN 50 o celkovej
d#žke 3,5 m.
- prepojenie vodovodnej prípojky pre spotrebisko rómska komunita – rúra z PE DN/OD 32 x 2,0 mm v d#žke 2,5 m.
- úprava armatúr v existujúcej armatúrnej šachte – osadenie nových posúva#ov a nových tvaroviek, filtra,
reduk#ného ventilu a 2 ks prietokometrov. V šachte bude zárove# inštalované zariadenie na telemetrický prenos
údajov. Jedná sa o zariadenie XiLog 2i. Na vodovodnej prípojke pre rómsku komunitu Lipany bude nainštalovaný
faktura#ný vodomer.
- stavebná úprava existujúcej armatúrnej šachty – po zrealizovaní novej úpravy sa utesnia vybúrané otvory, vyspravia
sa steny, zrealizuje sa nová izolácia a poter. Existujúca vodomerná šachta bude vybavená novou stropnou doskou
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s rozmermi 2,0 x 1,0 m pre za#aženie 40 t. Šachta bude vybavená novým vstupným komínom s uzamykate#ným
poklopom D 400. Pôdorysné rozmery šachty zostanú nezmenené.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy pod#a § 5 ods. 3 zákona #. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 61 zákona #. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR #. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (#alej len „vodný zákon“) a ako špeciálny
stavebný úrad pod#a ustanovenia § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov

o z n a m u j e

v súlade s § 26 ods. 1 vodného zákona a § 57 ods. 2 stavebného zákona, že proti uskuto#neniu stavby „Lipany, ul.
Za tra#ou – Vodomerná šachta“

n e m á n á m i e t k y.

Stavba bude realizovaná za týchto podmienok:
1. Stavebník je povinný pri uskuto##ovaní stavby dodrža# ustanovenia stavebného zákona a príslušné slovenské
technické normy.
2. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiava# predpisy týkajúce sa bezpe#nosti práce, dba# na to, aby pri
uskuto##ovaní prác nedošlo k spôsobeniu škôd na majetku a dba# na ochranu zdravia osôb.
3. Dodrža# podmienky vyjadrenia spolo#nosti Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, #.
TD/NS/0674/2020/Uh zo d#a 30.09.2020:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred za#atím vykonávania iných #inností, je stavebník povinný požiada#
SPP-D o vytý#enie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribúcia.sk (#as# E-služby).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribu#nej siete, SPP-D vykonáva vyty#ovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
- Stavebník je povinný zabezpe#i# prístupnos# plynárenských zariadení po#as realizácie stavby z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožni# zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie #inností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný oznámi# za#atie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribúcia.sk (#as# E-služby) najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia za#atia prác upozor#ujeme, že SPP-D môže poda#
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpe#nostnom pásme plynárenského zariadenia uloži# pod#a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300 až 150 000 Eur.
- Stavebník je povinný realizova# zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakového (#alej ako NTL) plynovodu a stredotlakového (#alej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (#alej len VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytý#ení týchto
plynárenských zariadení a to výhradne ru#ne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnos#ou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokia# sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchko#vek prác vo vzdialenosti, menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ru#ne
je stavebník povinný v mieste križovania obnaži# plynárenské zariadenie ru#ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie trasy v#tacieho (resp. pretlá#acieho)
zariadenia, pri#om technické parametre uvedenej sondy sú neoddelite#nou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu nie je možné realizova# výhradne
ru#ne alebo bezvýkopovou metódou s ru#ne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predloži# SPP-
D realiza#nú projektovú dokumentáciu a vopred požiada# o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktova# pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP–D (p. Jozef Luká#, email: jozef.lukacpp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
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stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie# výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmko#vek technologickým zariadeniam SPP–D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokia# sa na tieto práce nevz#ahuje vydané povolenie SPP–D.
- Stavebník je povinný zabezpe#i# odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete po#as celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizova# také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a h#bku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadi# do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP–D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí by# ihne# ohlásené SPP-D na
#. tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže vies# k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku
verejnosti.
- Upozor#ujeme, že SPP–D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení poda# podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpe#nostnom pásme plynárenského zariadenia uloži# pod#a ustanoví Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-
€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjs# aj k spáchaniu trestného #inu všeobecného
ohrozenia pod#a § 284 a § 285, prípadne trestného #inu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia pod#a § 286, alebo § 288 zákona #. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiava# ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytý#enia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektova# a zoh#adni# existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpe#nostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodrža# minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovate#a distribu#nej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonáva# #innosti ako ani umiest#ova# stavby , kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovate#a distribu#nej siete v
bezpe#nostnom pásme plynárenského zariadenia umiest#ova# stavby
4. Dodrža# podmienky vyjadrenia spolo#nosti VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice #. 14006/2020/ zo d#a
PO/21.08.2020:
- V blízkosti stavby sa nachádzajú nadzemné VN vedenia VSD, a.s. s vodi#mi bez izolácie (orienta#ne zakreslené v
priloženej situácii vyjadrenia). Nadzemné zariadenia sú v teréne vo#ne vidite#né. Uvedené zariadenia sú v zmysle
Zákona 251/2012 Z.z. §43 chránené ochranným pásmom, o #innostiach v ochrannom pásme el. vedení pojednáva
uvedený zákon. Ustanovenia zákona požadujeme dodrža#.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných
bodov a taktiež aby nebola porušená uzem#ovacia sústava elektrického vedenia. Požadujeme dodrža# minimálne
dovolené vzdialenosti elektrických vedení od objektov v zmysle STN EN 50423-1. Upozor#ujeme na dodržanie
zásad bezpe#nosti práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím.
- #alej Vás upozor#ujeme, že môže dôjs# k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD,
a.s. prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
5. Škody spôsobené po#as realizácie stavby poškodenému nahradi# v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
6. Stavbu realizova# a prevádzkova# takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a zne#isteniu
podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.

Stavebník môže za#a# uskuto##ova# stavbu do dvoch rokov odo d#a doru#enia tohto oznámenia. Oznámenie
nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované pod#a
osobitných predpisov.

Pod#a § 26 ods. 2 správneho poriadku toto ohlásenie drobnej stavby má charakter verejnej vyhlášky a musí by#
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dubovica a správneho orgánu.

Vyvesené d#a: Zvesené d#a:
Dátum / podpis Dátum / podpis
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Ing. Stanislav Girašek

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


