Mesto Detva
J.G.Tajovského 7, Detva
Č.j. 1408/2018/DKa-rozh.
Vybavuje: Ing. Krekáňová, č.tel 045/3700444

V Detve, dňa 28.08.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebné povolenie
PUNCH PRECISION DETVA s.r.o., so sídlom Stráž č. 223, 960 01 Zvolen, IČO:
51 066 246, v zastúpení INPER s.r.o., Rádayho 16, 984 01 Lučenec, podala dňa 18.07.2018,
na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „PUNCH CAMPUS
DETVA, Detva Trstená“, pozostávajúcu zo stavebných objektov:
SO 01 Centrálna administratívna budova
SO 02.1 Výrobno-skladová hala ZF 1. etapa
SO 03.1 Výrobno-skladová hala PUNCH 1. etapa
SO 04 Vrátnica
SO 05 Oplotenie areálu
SO 06 Hrubé terénne úpravy
SO 16 Areálový rozvod plynu
SO 17 Areálový rozvod VN
SO 18 Areálový rozvod NN
SO 19 Areálové osvetlenie
SO 20 Sadové úpravy
SO 22 Nádrž a strojovňa SHZ
SO 23 Prepojovacie potrubie SHZ
SO 24 Prípojka elektro NN (CMC)
SO 25 Prípojka teplovodu
SO 26 Areálové slaboprúdové rozvody
SO 27 Prístrešok na odpady
SO 32 Gabiónový oporný múr
a prevádzkových súborov:
PS 01 Vzduchotechnické zariadenia
PS 02 Meranie a regulácia ZF
PS 03 Meranie a regulácia PUNCH
PS 04 Kompresorová stanica technol. časť rozvody stlačeného vzduchu pre technológiu
ZF
PS 05 Kompresorová stanica technol. časť rozvody stlačeného vzduchu pre technológiu
PUNCH
PS 06 Technológia trafostanice 1 PUNCH
PS 07 Technológia trafostanice 2 ZF
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PS 08 Motorická elektroinštalácia /MEI/ pre vzduchotechniku ZF
PS 09 Motorická elektroinštalácia /MEI/ pre vzduchotechniku PUNCH
PS 10 MEI pre technológiu kuchyne
PS 11 MEI pre technológiu výroby PUNCH
PS 12 MEI pre technológiu výroby ZF
PS 13 Telefónna ústredňa
PS 14 Štrukturovaná kabeláž
PS 15 Technologické zariadenia pre výrobu ZF
PS 16 Technologické zariadenia pre výrobu PUNCH
PS 17 Zdroj a rozvody chladu pre VZT
PS 18 EPS
PS 19 Zabezpečovací kamerový systém
PS 20 Elektrický zabezpečovací systém
PS 21 Systém kontroly vstupu
PS 22 Stabilné hasiace zariadenie
PS 23 Technologické zariadenia kuchyne
PS 24 Portálové žeriavy
PS 25 Chladenie technologických zariadení
na pozemkoch parc. KN-C č.: 7636/84, 7638/1, 7638/3, 7638/10, 7638/11, 7638/14, 7638/15,
7638/16, 7638/17, 7638/18, 7638/27, 7638/37, 7640/2, 7640/5, 7640/6, 7640/7, 7640/8,
7659/3, 7659/4, 3737/2, 3737/17, 3737/8, 3737/9, 3737/16, 3737/11, 3737/12, 3737/13,
3737/14, 3737/15, 3738/2, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3739/34, 3739/32, 3739/33, 2194/2 ( KN-E
č. 26074/15, 26090/1), 2194/5, 2194/6, 2194/8 (KN-E č. 26074/19), 2194/14, 2194/15,
2194/18, 2194/19, 9823, 2194/17 ( KN-E č. 11240/10), v kat. území Detva.
Na predmetnú stavbu vydalo mesto Detva územné rozhodnutie dňa 12.06.2018 pod
č.j.:952/2018/DKa- rozh., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2018.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Detva ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len stavebný zákon) preskúmalo predmetnú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a rozhodlo takto:
stavba „PUNCH CAMPUS DETVA, Detva Trstená“, pozostávajúcu zo stavebných
objektov:
SO 01 Centrálna administratívna budova
SO 02.1 Výrobno-skladová hala ZF 1. etapa
SO 03.1 Výrobno-skladová hala PUNCH 1. etapa
SO 04 Vrátnica
SO 05 Oplotenie areálu
SO 06 Hrubé terénne úpravy
SO 16 Areálový rozvod plynu
SO 17 Areálový rozvod VN
SO 18 Areálový rozvod NN
SO 19 Areálové osvetlenie
SO 20 Sadové úpravy
SO 22 Nádrž a strojovňa SHZ
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SO 23 Prepojovacie potrubie SHZ
SO 24 Prípojka elektro NN (CMC)
SO 25 Prípojka teplovodu
SO 26 Areálové slaboprúdové rozvody
SO 27 Prístrešok na odpady
SO 32 Gabiónový oporný múr
a prevádzkových súborov:
PS 01 Vzduchotechnické zariadenia
PS 02 Meranie a regulácia ZF
PS 03 Meranie a regulácia PUNCH
PS 04 Kompresorová stanica technol. časť rozvody stlačeného vzduchu pre technológiu
ZF
PS 05 Kompresorová stanica technol. časť rozvody stlačeného vzduchu pre technológiu
PUNCH
PS 06 Technológia trafostanice 1 PUNCH
PS 07 Technológia trafostanice 2 ZF
PS 08 Motorická elektroinštalácia /MEI/ pre vzduchotechniku ZF
PS 09 Motorická elektroinštalácia /MEI/ pre vzduchotechniku PUNCH
PS 10 MEI pre technológiu kuchyne
PS 11 MEI pre technológiu výroby PUNCH
PS 12 MEI pre technológiu výroby ZF
PS 13 Telefónna ústredňa
PS 14 Štrukturovaná kabeláž
PS 15 Technologické zariadenia pre výrobu ZF
PS 16 Technologické zariadenia pre výrobu PUNCH
PS 17 Zdroj a rozvody chladu pre VZT
PS 18 EPS
PS 19 Zabezpečovací kamerový systém
PS 20 Elektrický zabezpečovací systém
PS 21 Systém kontroly vstupu
PS 22 Stabilné hasiace zariadenie
PS 23 Technologické zariadenia kuchyne
PS 24 Portálové žeriavy
PS 25 Chladenie technologických zariadení
na pozemkoch parc. KN-C č.: 7636/84, 7638/1, 7638/3, 7638/10, 7638/11, 7638/14, 7638/15,
7638/16, 7638/17, 7638/18, 7638/27, 7638/37, 7640/2, 7640/5, 7640/6, 7640/7, 7640/8,
7659/3, 7659/4, 3737/2, 3737/17, 3737/8, 3737/9, 3737/16, 3737/11, 3737/12, 3737/13,
3737/14, 3737/15, 3738/2, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3739/34, 3739/32, 3739/33, 2194/2 ( KN-E
č. 26074/15, 26090/1), 2194/5, 2194/6, 2194/8 (KN-E č. 26074/19), 2194/14, 2194/15,
2194/18, 2194/19, 9823, 2194/17 ( KN-E č. 11240/10), v kat. území Detva, podľa projektovej
dokumentácie, ktorú overil Ing. arch. Ronald Ružička, reg.č. 1062AA, Architektúra
& Design spol. s.r.o., Matejkova 51, 841 05 Bratislava, s dátumom vypracovania 02/2018
– revízia 06/2018, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10
vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.
Na uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:
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1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, overenej Ing. arch. Ronaldom Ružičkom,
reg.č. 1062AA, Architektúra & Design spol. s.r.o., Matejkova 51, 841 05 Bratislava,
s dátumom vypracovania 02/2018 – revízia 06/2018, overenej v stavebnom konaní.
Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
2. Vytýčenie priestorovej polohy stavby bude zabezpečené právnickou alebo fyzickou osobou
na to oprávnenou, podľa územného rozhodnutia vydaného dňa 12.06.2018 pod
č.j.:952/2018/DKa- rozh., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2018, pričom stavebník
dodrží všetky podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané predpisy, týkajúce sa bezpečnosti pri práci
a technických zariadení a bude sa dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané
príslušné ustanovenia vyhlášky
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2020.
6. Stavebník podľa § 66 ods. 2, stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámi
začatie stavby stavebnému úradu a pri realizácii stavby použije vhodné stavebné výrobky.
7. Stavba bude uskutočnená oprávneným zhotoviteľom - Proma s.r.o., Bytčická 16/3492, 010
01 Žilina
8. Pred začatím stavby požiada stavebník správcov inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy
a dodrží podmienky, stanovené správcami pri vytýčení.
9. Stavenisko musí v zmysle § 43i stavebného zákona v znení neskorších predpisov :
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia;
- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby;
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov;
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu.
10. Stavebník bude akceptovať (v primeranom rozsahu podľa povoľovaných stavebných
objektov a prevádzkových súborov) vyjadrenie Okresného úradu Detva, odboru
starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, zo dňa
13.08.2018 pod č.j. OU-DT-OSZP-2018/000792/JAG:
- práce realizovať v období minimálneho prietoku vodných tokov,
- k zabráneniu znečisteniu povrchových vôd používať len mechanizáciu v bezchybnom
technickom stave,
- pri nevyhnutných výruboch drevín brehového porastu nepoškodiť ponechané dreviny
a rešpektovať odborné stanovisko CHKOPO/121-001/2018 zo dňa 04.05.2018
(v prílohe),
- práce realizovať tak, aby nebol dotknutý a poškodený brehový porast mimo pozemkov
vo vlastníctve žiadateľa – na pravom brehu vodného toku Brezinský potok a na ľavom
brehu toku Nemecká,
- vzhľadom na možný biotop chránených druhov živočíchov podľa § 35 zákona o ochrane
prírody a krajiny – hniezdny biotop vtákov, upozorňujeme na potrebu vykonať
nevyhnutný výrub drevín v mimohniezdnom období - v tejto lokalite v termíne od
01.09. do 31.03. príslušného roku,
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cez vegetačné obdobie je možný výrub len po vykonaní aktuálneho ornitologického
posudku, ktorý nepreukáže hniezdenie vtákov (chránené druhy) na predmetných
drevinách,
- pri zatrávňovaní použiť semeno domácich druhov tráv tak, aby sa minimalizovala
možnosť obsadenia týchto plôch inváznymi druhmi rastlín,
- povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny (aktuálna
problematika šírenia inváznych druhov rastlín vyplýva z § 7b zákona),
- v prípade zásahu aj do samotného toku je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany
prírody a krajiny podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny - na zmenu stavu
mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna
a riečneho materiálu.
11. Stavebník dodrží (v primeranom rozsahu podľa povoľovaných stavebných objektov
a prevádzkových súborov) podmienky súhlasu Okresného úradu Detva, odboru
starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, zo dňa 23.07.2018 pod č.j.
OU-DT-OSZP-2018/000668/002:
 Zariadenie staveniska, ako i skládky materiálov nezriaďovať na pobrežnom pozemku
drobného vodného toku Trstená a Nemecká.
 Stavebné práce vykonávať takým spôsobom a mechanizmami v takom technickom
stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, príp. podzemných vôd
a k znečisteniu pobrežných pozemkov.
 Zabezpečiť, aby mechanizmy počas výstavby boli v technicky bezchybnom stave a
opatrené záchytnými vaňami na zachytenie prípadných únikov pohonných látok
a olejov.
 Na odvodňovaných plochách nevykonávať také činnosti, ktoré by svojim charakterom
mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných a povrchových vôd v záujmovej
lokalite.
 Údržbu, opravu vozidiel a mechanizmov vykonávať na vyhradených manipulačných
plochách tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne
opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri
manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému
zákonu (ďalej len „znečisťujúcimi látkami“), resp. v zmysle platného vodného zákona.
Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
 Po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie SO 08
Rámového priepustu .
12. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Detva, odboru krízového riadenia, zo dňa
20.03.2018pod č. OU-DT-OKR-2018/000369-2, ukrytie obyvateľstva bude riešené
jednoduchými úkrytmi vybudovanými svojpomocne.
13. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 15.06.2018, pod
zn. 4600039811, ktorého kópia je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto rozhodnutia.
14. Dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, uvedené vo
vyjadrení č. TD/NS/0340/2018/Ve zo dňa 28.06.2018, ktorého kópia je neoddeliteľnou
prílohou č. 2 tohto rozhodnutia.
15. Rešpektovať (v primeranom rozsahu podľa povoľovaných stavebných objektov
a prevádzkových súborov) podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho
podniku š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 13.07.2018 pod zn: CS SVP OZ BB 86/2018/326,
CZ 7847/2018-39210, ktorých kópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tohto rozhodnutia.
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16. Stavebník bude rešpektovať odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka

Banská Bystrica, evidenčné číslo 0589/30/18/BT/OS/DOK, zo dňa 26.03.2018, ktorého
kópia je neoddeliteľnou prílohou č. 4 tohto rozhodnutia.
17. Pred užívaním stavby požiada stavebník o jej kolaudáciu a doloží k nej všetky potrebné
doklady v zmysle platných predpisov, právoplatné kolaudačné rozhodnutia na vodné
stavby, komunikácie a spevnené plochy, ktoré boli predmetom územného konania pre
stavbu „PUNCH CAMPUS DETVA, Detva Trstená“.
Zo strany účastníkov konania k stavebným objektom a prevádzkovým súborom
povoľovaným týmto rozhodnutím neboli vznesené žiadne pripomienky či námietky.
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa so stavbou
nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť.

Odôvodnenie
PUNCH PRECISION DETVA s.r.o., so sídlom Stráž č. 223, 960 01 Zvolen, IČO:
51 066 246, v zastúpení INPER s.r.o., Rádayho 16, 984 01 Lučenec, podala dňa 18.07.2018, na
tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „PUNCH CAMPUS
DETVA, Detva Trstená“, pozostávajúcu zo stavebných objektov:
SO 01 Centrálna administratívna budova
SO 02.1 Výrobno-skladová hala ZF 1. etapa
SO 03.1 Výrobno-skladová hala PUNCH 1. etapa
SO 04 Vrátnica
SO 05 Oplotenie areálu
SO 06 Hrubé terénne úpravy
SO 16 Areálový rozvod plynu
SO 17 Areálový rozvod VN
SO 18 Areálový rozvod NN
SO 19 Areálové osvetlenie
SO 20 Sadové úpravy
SO 22 Nádrž a strojovňa SHZ
SO 23 Prepojovacie potrubie SHZ
SO 24 Prípojka elektro NN (CMC)
SO 25 Prípojka teplovodu
SO 26 Areálové slaboprúdové rozvody
SO 27 Prístrešok na odpady
SO 32 Gabiónový oporný múr
a prevádzkových súborov:
PS 01 Vzduchotechnické zariadenia
PS 02 Meranie a regulácia ZF
PS 03 Meranie a regulácia PUNCH
PS 04 Kompresorová stanica technol. časť rozvody stlačeného vzduchu pre technológiu ZF
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PS 05 Kompresorová stanica technol. časť rozvody stlačeného vzduchu pre technológiu
PUNCH
PS 06 Technológia trafostanice 1 PUNCH
PS 07 Technológia trafostanice 2 ZF
PS 08 Motorická elektroinštalácia /MEI/ pre vzduchotechniku ZF
PS 09 Motorická elektroinštalácia /MEI/ pre vzduchotechniku PUNCH
PS 10 MEI pre technológiu kuchyne
PS 11 MEI pre technológiu výroby PUNCH
PS 12 MEI pre technológiu výroby ZF
PS 13 Telefónna ústredňa
PS 14 Štrukturovaná kabeláž
PS 15 Technologické zariadenia pre výrobu ZF
PS 16 Technologické zariadenia pre výrobu PUNCH
PS 17 Zdroj a rozvody chladu pre VZT
PS 18 EPS
PS 19 Zabezpečovací kamerový systém
PS 20 Elektrický zabezpečovací systém
PS 21 Systém kontroly vstupu
PS 22 Stabilné hasiace zariadenie
PS 23 Technologické zariadenia kuchyne
PS 24 Portálové žeriavy
PS 25 Chladenie technologických zariadení
na pozemkoch parc. KN-C č.: 7636/84, 7638/1, 7638/3, 7638/10, 7638/11, 7638/14, 7638/15,
7638/16, 7638/17, 7638/18, 7638/27, 7638/37, 7640/2, 7640/5, 7640/6, 7640/7, 7640/8,
7659/3, 7659/4, 3737/2, 3737/17, 3737/8, 3737/9, 3737/16, 3737/11, 3737/12, 3737/13,
3737/14, 3737/15, 3738/2, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3739/34, 3739/32, 3739/33, 2194/2 ( KN-E
č. 26074/15, 26090/1), 2194/5, 2194/6, 2194/8 (KN-E č. 26074/19), 2194/14, 2194/15,
2194/18, 2194/19, 9823, 2194/17 ( KN-E č. 11240/10), v kat. území Detva.
Na predmetnú stavbu vydalo mesto Detva územné rozhodnutie dňa 12.06.2018 pod
č.j.:952/2018/DKa- rozh., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2018.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením
zo dňa 27.07.2018 pod č.j.: 1408/2018/DKa-ozn., formou verejnej vyhlášky, vyvesenej na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v dňoch 30.07.2018 až 14.08.2018.
K stavbe sa vyjadrili: Mesto Detva; Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné
prostredie; Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia; Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Banskej Bystrici; Slovenský pozemkový fond; Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p.OZ Banská Bystrica; správcovia inžinierskych sietí. Ich
stanoviská boli zahrnuté do podmienok, resp. neoddeliteľných príloh tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Zvolen, odbor, pozemkový a lesný rozhodnutím č. OU-ZV-PLO2018/010485-007 zo dňa 10.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2018 natrvalo
odňal poľnohospodársku pôdu pre účel výstavby priemyselného areálu.
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici rozhodnutím č. KPUBB-2018/123506/49337/RUS zo dňa 20.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2018, rozhodol
o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum podľa § 35 ods. 4 písm. bň
pamiatkového zákona na území stavby „PUNCH CAMPUS DETVA, Detva Trstená“.

Rozhodnutie čj.: 1408/2018/DKa-rozh.
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Stavebné objekty SO 07 Úprava potokov a SO 08 Rámový priepust budú ako vodné
stavby predmetom vodoprávneho konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný v sume 1000 € v zmysle položky
č. 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších
predpisov a musí byť uverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a webovej stránke
mesta.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Mesto Detva, Tajovského 7, Detva.
Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.

Ing. J á n Š u f l i a r s k ý
primátor mesta
Prílohy:

Č.1. Kópia vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 15.06.2018, pod zn.
4600039811
Č.2. Kópia vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č.
TD/NS/0340/2018/Ve zo dňa 28.06.2018
Č.3. Kópia vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica
zo dňa 13.07.2018 pod č.: CS SVP OZ BB 86/2018/326, CZ 7847/2018-39210
Č.4. Kópia vyjadrenia TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica zo dňa 26.03.2018
pod č.: 0589/30/2018

Vyvesené dňa: 30.08.2018

Zvesené dňa:14.09.2018

Pečiatka a podpis opr. osoby:

Pečiatky a podpis opr. osoby:

Stredoslovenská
distribučná

Vážený obchodný partner
INPER, s.r.o.
P. Rádayho 16
984 01 Lučenec

Zo dňa
21.05.2018

Naša značka
4600039811

Vybavuje
Merčialc / 0850166007

Žilina
15.06.2018

Vec; Vyjadrenie k stavebnému povoleniu
Názov stavby :
Žiadateľ:
Popis stavby:
Adresa Odbernélio miesta:
EIC:
Parcelné číslo:
Maximálna rezervovaná
kapacita:

PUNCH CAIVIPUS DETVA - Detva časť Trstená
INPER, s.r.o.
Technológia trafostanice 1 PUNCH a 2 ZF Areálový rozvod VN,
fakturačně meranie VN, spínacia stanica VN, Prípojka NN
(CMC), Stavenisková prípojka NN (nie z rozvodov SSD)
Priemyselný park Trstená, Detva
7638/1 -7636/84
Výkon v (kW); Existujúci:
Požadovaný: 6930 " Odsúhlasený ; 6930 Pp = 2000

Projekt nerieši VN prípojku z DS SSD z VN vedenia č. 346. VNP od SSD nesmie byť riešená z VN
prípojky pre BPS Detva (SOAlFeS), ale z kmeňového vedenia (95AIFe6) 346/usek/42I
Nakoľko žiadosť je koncipovaná ako pre jedného odberateľa, stanovujeme spôsob pripojenia ako pre
jednoúčelový odber. V prípade zmeny si vyhradzujeme možnosť zmeniť spôsob pripojenia.
Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení
"Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk .
Stredoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie vybratej
elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta, nakoľko časť informácii
v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí
rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať.
SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami;
1. Inštalácia napájaná cez VN prípojku zo SSD a inštalácia napájaná z CMC (BPS Detva) sa nesmú kruhovať
ani nijako spájať a to na žiadnej napäťovej hladine.
2. Presnosť fakturačných MTP, resp. MTN musí byť 0,2S%, resp. 0,2%.
3. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri
zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a
pod.).
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Akciová spoločnosť

Distribúci»^|p
MlynsKě nivy 44/b, 825 11 Bratislava

AKciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OI<resnélio súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B
INPERs.r.o.
Rádayho 16
984 01 Lučenec

Vaša značka

Naše číslo

Vybavuje / kontakt

Bratislava

osobne

TD/NS/0340/2018A/e

(047)242 4702

28.6.2018

Vec:

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie
k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") je posúdenie predloženej projektovej
dokumentácie (ďalej len „PD") pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon").
Záujmové územie:

Obec: Detva

Stavebník;

PUNCH Precision Detva s.r.o.

Názov stavby:

PUNCH CAIVIPUS DETVA - časť Trstená p.č. 7638/1

Spracovateľ PD:

Architektúra & Dusign s.r.o.

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky
k distribučnej sieti SPP-D.

pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"):
SÚHLASÍ
s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
(bez jej plynofikácie)
za dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nieje v kolízií s existujúcicmi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov,
-

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,

-

ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
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,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č. : 0850 111 727,
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,

IČO : 35 910 739
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SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

SLOVENSKY
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, Štátny podnik

INPER s.r.o
Projektovanie a inžinierska činnosť

Rádayho 16
984 01 Lučenec

Váš listzo dňa

Vec:

Naše Číslo

Vybavuje/linka

CS SV? OZBB 86/2018/326
CZ 7847/2018 - 39210

Ing. TicIiá'048-4716168
Ing. Valachová/048-4728115

Banská Bystrica
13,07.2018

Stavba „Punch Campus Detva" (/. etapa xýstavby)
v areáli priemyselného parku Detva - Trstená, k. ú. Detva

vyjadrenie k dokumentácii pre účelv vydania stavebného povolenia
Na vyjadrenie nám bola predložená Vaša projektová dokumentácia, ktorá v ďalšom stupni rieši
navrhovanú stavbu „Punch Campus Detva" (stavebníka Punch Precision Detva, s,r.o.,) v areáli
priemyselného parku Detva, časť Trstená.
Náš štátny podnik \yhotovU k predmetnej stavbe v minulosti nasledovné vyjadrenia:
- k dokumentácii pre územné rozhodnutie iistom zn. CS SVP OZ BB 5/2017/182 CZ 15428/201739220 zo dňa 18.12.2017,
- k spôsobu odvádzania priemyselných odpadových vôd listom zn, CS SVP OZ BB 117/2018/16
CZ 1157/2018 - 39230 zo dňa 24.01.2018,
- k umiestneniu stavby na pozemkoch v správe našej organizácie zn. CS SVP OZ BB 154/2018/67 CZ
3521/2018-39220 zo dňa 15.03.2018, CS SVP OZ BB 895/2018/14 CZ 5337/2018-39220 zo dňa
03.05.2018 a CS SVP OZ BB 895/2018/15 CZ 5369/2018-39220 zo dňa 04.05.2018,
- k projektovej dokumentácii stavebných objektov SO 28 Prekládka vodovodu, SO 29 Prekládka
optického kábla, SO 30 Prekládka VN pre účely vydania stavebného povolenia zn. CS SVP OZ BB
895/2018/215 CZ 5763/2018-39210 zo dila 15.05,2018,
Teraz predloženými podkladmi sú projektové dokumentácie (PD) stavebných objektov
a prevádzkových súborov priamo sa týkajúcich alebo súvisiacich s vodným hospodárstvom stavby
a vodnými tokmi v riešenom území, konkrétne SO 07 Úprava potokov, SO 08 Rámoxý priepust, SO 09
Komunikácie a spevnené plochy, SO 10 Areálová kanalizácia - splašková, SO 11 Areálová kanalizácia dažďová, SO 12 Areálová kanalizácia - zaolejovaná, SO 13 ORL 1, SO 14 ORĹ 2, SO 31 Ochranná hrádza,
PS 25 ľecbnologické chladenie, celkovo je stavba členená na 32 stavebných objektov (SO 01 - SO 32) a 25
prevádzkových súborov (PS 01 - PS 25). Predložené PD boli v stupni pre vydanie stavebného povolenia
vypracované v 02/2018 generálnym projektantom Architektura&Design, s.r.o., Bratislava, hlavný projektant
Ing, arch, Ronald Ružička, autorizovaný architekt, r.č. 1062AA, spracovateľmi jednotlivých častí projektu sú
viacerí autori.
Projektovaná stavba je výrobného charakteru so zameraním na automobilový priemysel (výroba
komponentov pre nápravy automobilov - guľových čapov v hale ,,ZF" a zo zliatin hliníka v hale „PUNCH".
Realizácia má prebehnúť v dvoch etapách - predmetom predloženého projektuje 1. etapa, v rámci ktorej
bude realizovaná časť dvoch výrobno-skladových hál po II 000 m" (SO 02.1, SO 03,1) a administratívna
budova - hlavná prevádzková budova s administratívou, centrálnou kuchyňou a jedálňou (SO 01) vo výške
2 podlaží, v 2, etape má byť uskutočnené rozšírenie výrobných hál do veľkosti 26 000 a 22 000 m' a ďalšie
dve podlažia administratívnej budovy. V prednej časti je medzi halami pred hlavnou prevádzkovou budovou
navrhované parkovisko pre zamestnancov a návštevníkov (v 1. etape v počte 146 stojísk), v zadnej časti je
medzi halami vytvorený priestor pre technické zázemie a zásobovanie. Okolo objektov je navrhnutá okružná
komunikácia (prístup k halám pre prísun materiálu a odvoz hotových produktov cez nakladacie rampy).
Podnik je zapísaný v Obchodnom rcgisirí
OKresndho súdu Banská Bystrica
Dddíet PS. vložka čisto 7lX'S

Idenlífikafiné údaje:
IČO 36022047 03
DtČ 2020D6S213
IŮ DPH SK 202006€213

Banhovó spojenie:
Vieobecná úverová banka, s s
(BAN: SK70 0200 0000 0020 6007 rasa
BlC SU6ASKBX

Úsek.
riaditefaOZ
lectinicko-prevádzkov^ho námestníka
ekonomického námestníka
dispečing
spOfOvaterKa

Telefón:
04B/<l7teM3
048/471 61 25
048/471 61 43
046/471 61 3d
048/471 01 81

Fax,

C4fi/414 26 87

Emaä:
hron@svp.sk
bbtechnik@svp sk
bbekonom@svp.6K
dtspsdng hron bb@svp.

Odvodnenie pláne vozoviek a spevnených piôch je riešené pozdĺžnou drenážou z rúr PVC DN 100
so zaústěním do dažďových vpustov, dažďové vody z povrchu vozovky budú usmernené výškovým vedením
nivelety a priečnym sklonom vozovky k dažďovým vpustom. Dažďové vpusty sú navrlinuté typové
z prefabrikátov UVB-50, vybavené liatinovými mrežami s nálievkou a záchytným košom na bahno a
nečistoty.
V súhrnnej technickej správe sú (čo sa tý'ka rozdelenia spevnených plôch a ich konštrukčnej skladby)
viaceré odchýlky, napr. uvádza sa aj spevnená plocha 2, neuvádza sa obratisko, v konštrukčnej skladbe
chýba ropotesná izolácia, nejednotné sú údaje o parametroch drenážneho potrubia (iba DN 100 alebo aj DN
600?) aj asfaltobetónového krytu vozoviek.
Na dvoch miestach (cez vozovku komunikácie MKl v staničení 745,52 m a cez vozovku MK PA
v staničení 43,35 m) sa pre zabezpečenie dočasného odvedenia vôd z povrchu nezastavaného územia
určeného pre budúce rozširovanie haly SO 02.1 a SO 03.1 v 2. etape, vybudujú priečne rúrové priepusty
ústiace do vodného toku Trstená+Nemecká (r. km 0,645 a r. km 0,965). Každý bude vybudovaný z dvoch
železobetónových rúr DN 400 mm v dĺžke po 11 m, resp. 18,50 m, na vtoku a výtoku s betónovými čelami,
na strane výtoku sa vykoná opevnenie svahu dlažbou z melioračných tvárnic.
Areálová komunikácia a parkovisko sú v súvislosti s presmerovaním vodného toku Trstená+Nemecká
čiastočne riešené až po jeho brehovú čiaru.
Predmetom stavebného objektu SO 10 Areálová kanalizácia - splašková je odvedenie odpadových
vôd z navrhovanej stavby do verejnej kanalizácie mesta Detva s koncovkou vo verejnej ČOV. Napojenie na
ešte nevybudovaný zberač verejnej kanalizácie „Ao" Qeho výstavba Je v štádiu stavebného vodoprávneho
konania) má byť v jeho kanalizačnej šachte Š7, pričom zberač ,,Ao"' má byť na existujúci zberač „A" verejnej
kanalizácie napojený v novej stitokovej kanalizačnej šachte SO. Trasa navrhovanej splaškovej kanalizácie
dimenzie DN 400 a dĺžky 353 m križuje v mieste medzi kanalizačnými šachtami Si a S2 podzemne vodný
tok Trstená+Majerovo cca v r. km 0,010 (10 m nad zaústěním do vodného toku Trstená+Nemecká). Potrubie
bude uložené do oceľovej pretláčacej chráničky DN 600 na dĺžke 12 m. HÍbka uloženia nie Je uvedená.
Stavebný objekt SO II Areálová kanalizácia - dažďová rieši odvádzanie dažďový'ch vôd (vôd
z povrchového odtoku) z navrhovanej stavby, a to vôd bez predpokladu znečistenia ropnými látkami (zo
striech a časti spevnených plôch) ako aj vôd s predpokladom znečistenia ropnými látkami, t j, privedených
stavebným objektom SO 12 Areálová kanalizácia - zaolejovaná. Kanalizácia potrubia DN 900 bude
ukončená výustným objektom do vodného toku Trstená+Nemecká v r. km 0,563 a zároveň ho bude
v r. km 0,590 na trase v km 0,012-0,19 aj podzemne križovať. Kanalizačné potrubie bude v úseku križovania
obetonované vodostavebným betónom hrúbky 0,2 m na dĺžke minimálne 7,0 m. Súčasťou tejto kanalizácie je
aj retenčná nádrž RN Alfa B 150 objemu 150 m' od V-Alfatec, s.r.o., Trnava (umiestnená medzi objektmi
hál SO 02.1 a SO 03.1) slúžiaca potrebám zavlažovania zelene.
Množstvá odvádzaných vôd z povrchového odtoku sa uvádzajú: zo striech SO 01 35 l/s, SO 02.1
388 l/s + prestrešenie 28 l/s, SO 03.1 325 L/s, zo spevnených plôch 29 l/s +23 I/s, t j. celkovo 975 l/s,
množstvá vôd v mVrok (odvodené od priemerných ročných úhrnov zrážok v lokalite) sa neuvádzajú.
Stavebný objekt SO 12 Areálová kanalizácia - zaolejovaná rieši odvádzanie dažďových vôd
s predpokladom znečistenia ropnými látkami, tj. z navrhovaných spevnených plôch charakteru
manipulačných plôch, z komunikácií a parkoviska, pričom prečistenie vôd majú zabezpečovať dva
odlučovače ropných látok (ORL), ktorých konkrétny stavebno-technologický návrh je predmetom
stavebných objektov SO 13 ORL 1 a SO 14 ORL 2. Na trase tejto kanalizácie sa nachádza čerpacia stanica
(18 m'^), ktorá vody z nakladacej plochy pred halou SO 03.1 (znížená časť) bude prečerpávať dvojicou
kalových čerpadiel prietokom 54 l/s. Navrhované ORL sú oba typ Pureco Envia TNC 80 S-II plnoprietočné zariadenia s výkonom 80 l/s a zostatkovým znečistením na odtoku vyjadreným ukazovateľom
NEL do 0,1 mg/l.
Samotné xyústenie dažďovej kanalizácie je navrhnuté ako výustný objekt, ktorý bude tvarovo
prispôsobený jestvujúcemu brehu a korytu vodného toku. Potrubie bude uložené na betónový základ dĺžky
3 m, hĺbky 1,2 m a šírky po svahu 2,0 m. Nad a pod vyústeným potrubím na dĺžke 3,0 m sa svah opevní
kamermým záhozom z lomového kameňa a toto opevnenie sa zastabilizuje obojstranne priečnymi
betónovými prahmi šírky 60 cm. Celková dĺžka úpravy vodného toku v mieste výustného objektu bude
8,0 m. Na vyústené potrubie sa osadí spätná (žabia) klapka.
Na výkrese Zdravotechnika je vykreslené aj druhé vyústenie dažďovej kanalizácie pravostranné do
vodného toku Trstená+Majerovo v úseku jeho zaústenia do vodného toku Trstená+Nemecká a zároveň lesne
pod novo navrhovaným SO 08 Rámový priepust, avšak bez bližšieho popisu.
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so 31. Ochranná hrádza
Stavebne - technické riešenie pozostáva z vybudovania zemnej ochrannej hrádze, ktorá bude
budovaná na ľavom brehu vodného toku Trstená+Majerovo cca v r. km 0,090-0,220 (v PD nesprávne
uvedený názov Breznický potok) v mieste medzi panelovou cestou a navrhovaným priepustom SO 08. Dĺžka
hrádze bude 216,82 m, šírka koruny hrádze 3,0 m (výška min. 0,5 m nad vypočítanou hladinou Qioo), sklony
svahov 1:2. Hrádza bude sypaná z hlinitého materiálu vhodného do telesa hrádze. Násyp hrádze sa urovná a
vysvahuje. Na upravený tvar sa rozprestrie vrstva humóznej zeminy. Celá plocha hrádze a manipulačného
pásu sa oseje trávnym semenom a dopestuje trávny porast. Päta hrádze je na úseku 10,0 m navrhnutá vo
vzdialenosti 3,5-5,0 m od ľavostrannej brehovej čiary vodného toku.
SVP. š.p.. OZ Banská Bystrica predmetnú žiadosť posúdil, predloženú projektovú dokumentáciu
preštudoval a dáva k nim nasledovné wiadrenie:
Navrhovaná výstavba sa nachádza na území, kde dochádza v tesnej blízkostí k zaústeniu vodného
toku Trstená+Majerovo do vodného toku Trstená+Nemecká (cca r. km 0,580). Jedná sa o upravené drobné
vodné toky v správe nášho štátneho podniku.
V súvislosti s predmetnou výstavbou upozorňujeme stavebníka, že SVP, š. p., OZ Banská Bystrica
nemá vysledované záplavové územie vodných tokov Trstená+Nemecká a Trstená+Majerovo pre prietok
Oioo (100-ročná voda) a inundačné územie nebolo doposiaľ orgánom štátnej vodnej správy určené podľa
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Správca vodného toku
nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť počas vyhreženia vôd z vodného toku pri
povodňových situáciách v záujmovej oblasti, alebo zaplavením územia vnútornými vodami, ani z dôvodu
iných mimoriadnych udalostí a škody vzniknuté užívaním vodného toku. Mimoriadnou udalosťou sa podľa
§ 3, ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou,
technologickou haváriou alebo katastrofou.
V súvislosti s uvedeným, ako správca uvedených vodných tokov, doporučujeme investorovi stavby
zabezpečiť navrhované nadzemné objekty takým spôsobom, aby v čase vybreženia vody z koryta vodného
toku nedošlo k ich zaplaveniu.
Z pohľadu záujmov nášho štátneho podniku bude s navrhovanou stavbou možné súhlasiť, avšak za
splnenia a dodržania podmienok v rámci výstavby a prevádzky, ktoré požadujeme uviesť do podmienok pre
vydanie stavebného povolenia nasledovne:
A. z hľadiska technicko - prevádzkového
•upozorňujeme investora, že stavebné objekty SO 07.1. Presmerovanie potoka, SO 08 Rámo\>ý
priepust a SO 31. Ochranná hrádza sú v zmysle § 52 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v
znení neskorších predpisov vodnými stavbami, pričom podľa § 26 je na ich uskutočnenie potrebné
samostatné povolenie orgánu štátnej vodnej správy:
- v zmysle Vyhlášky č. 119/2016 Z.z., § 2 stavebník pred vydaním stavebného povolenia požiada
poverenú organizáciu o vypracovanie odborného posudku ku kategorizácii vodnej stavby ako
podkladu pre určenie kategórie vodnej stavby Ministerstvom životného prostredia SR a na základe
zaradenia VS do kategórie bude potrebné vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad na vodnej
stavbe,
- zo strany stavebníka vodnej stavby bude potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia vyplývajúce
z § 52 vodného zákona,
•ako správca vodného toku si uplatňujeme právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv
a údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác. Za týmto účelom žiadame
bezproblémový vstup do areálu a využitie areálovej komunikácie,
•ďalej uvádzame, že SVP š.p.. OZ Banská Bystrica neprevezme do svojej správy a majetku stavebné
objekty úpravy koryta vodného toku ..SO 07 Úpravy potokov: (SO 07.1. Presmerovanie potoka, SO
07.2. Ochranný múrik. SO 08 Rámový priepust, SO 31 Ochranná hrádza a „SO 04 Areálová
dažďová kanalizácia" po ich vybudovaní, nakoľko sa jedná o vyvolanú investíciu vlastníka
priemyselného parku z dôvodu ochrany priepustu a dažďovej kanalizácie pred škodlivými účinkami
vôd a ochrany areálu pred povodňami.
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vedenia (kanalizačného potrubia) pod vodným tokom v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou
osobou (rez, pôdorys, situácia) a zameranú kótu krytia uloženého potrubia, ako aj kótu dna toku,
•do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia sta\>bv uzavrieť so správcom toku:
- zmluvný vzťah riešiaci dočasný záber pozemkov vo vlastníctve štátu alebo správe nášho štátneho
podniku počas výstavby SO 08 Rámový priepust v prípade, že doba trvania jeho výstavby presialme
dĺžku 7 dni. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky pre účel realizácie stavby,
- po zrealizovaní podzemného križovania Je potrebné uzavrieť so správcom toku zmluvu o
podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok, ak SVP, š.p., OZ
Banská Bystrica nie je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, alebo zmluvu o zriadení vecného
bremena v prípade, že pozemok pod vodným tokom je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe
SVP, š.p., Banská Štiavnica,
•miesto križovania s vodným tokom žiadame vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami
(tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAT". V prípade ich porušenia či odcudzenia
prevádzkovateľ (užívateľ) podzemných vedení zabezpečí ich okamžitú obnovu,
•vykonať prevádzkovateľom podzemného vedenia bez úhrady a v požadovanom tenníne vytýčenie
podzemného vedenia v prípadoch realizácie údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta
správcom toku v mieste križovania s vodným tokom,
•po realizácii stavby porušené pobrežné pozemky upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného
stavu,
•neuskladňovať počas výstavby stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku a na pobrežnom
pozemku, okrem materiálu súvisiaceho s predmetnými križovaniami a prípadnou úpravou
poškodeného koiy^a vodného toku, aby pri zvýšených vodných stavoch nemohlo dôjsť k jeho
splaveniu do koryta vodného toku. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta
vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť,
•v prípade, že by pri realizácii križovaní a \'ýkopo\'ých prác na ďalších SO bolo potrebné čerpať a
vypúšťať podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred požiadať o vydanie povolenia na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š.p., OZ Banská Bystrica) v
prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd,
•v rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do korýt a priľahlých pobrežných
pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti
výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 23 zák. č. 364/2004 v znení neskorších
predpisov o vodách,
•stavebné práce vykonávať počas nízkych vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou
situáciou na vodnom toku v čase realizácie križovania vodného toku,
•stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi,
•upozorňujeme, že v súvislosti s umiestnením stavby v blízkosti vodných tokov nebude SVP, š.p., OZ
Banská Bystrica zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z vodných tokov. Tieto škody
vzniknuté na navrhovanej stavbe bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať jej investor,
resp. majiteľ,
• výkresy jednotlivých vyústení kanalizačných potrubí dažďovej kanalizácie žiadame dokladovat'
ľ príslušnom stavebnom konaní za dodržania nasledovných podmienok:
- vyústenie potrubia riešiť tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu vodného toku a aby
vyústenie potrubia netvorilo prekážku v prietočnom profile vodného toku,
- potrubie s doporučenou spätnou klapkou je potrebné zalícovať so svahom koryta vodného toku a
ponechať ho na dĺžke maximálne 5 cm za opevnením svahu,
- spodnú hranu potrubia osadiť v dostatočnej výške nad pevné dno koryta vodného toku,
- potrubie vedené na pobrežnom pozemku vodného toku uložiť do oceľovej chráničky prípadne
obetónovať, aby nedošlo v budúcnosti k jeho poškodeniu z dôvodu prejazdu mechanizmov počas
výkonu údržby, nakolTío v zmysle § 49, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, môže správca vodného
toku pri výkone správy užívať pobrežné pozemky. Pre vodný tok Trstená+Majerovo a
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B. z hľadiska ochrany kvality vôd
S vydaním stavebnélio (všeobecného, resp. vodoprávneho) povolenia na predmetnú stavbu môžeme
súhlasiť, v príslušnom stavebnom konaní, resp. v podmienkach stavebných povolení však žiadame prejednať
a zohľadniť nasledovné:
Zásobovanie stavby pitnou, požiarnou a technologickou vodou z verejného vodovodu, ako aj
odkanalizovanie splaškových, resp. aj technologických - priemyselných odpadových vôd do verejnej
kanalizácie je potrebné odsúhlasiť s jej vlastníkom a prevádzkovateľom. 2 hľadiska záujmov nášho štátneho
podniku nemáme k navrhovanému odkanaiizovaniu všetkých odpadových vôd do verejnej kanalizácie mesta
Detva námietky, prírastkom odpadových vôd však nesmú bx'ť ovplyvnené povolené hodnoty množstiev
a znečistenia vypúšťaných vôd z verejnej kanalizácie, ani podmienky vypúšťania vôd z jej odľahčovacích
komôr. Uvedené je potrebné v rámci stavebného (vodoprávneho) konania zo strany orgánu štátnej vodnej
správy preveriť, resp. malo by byť zrejmé z vyjadrenia vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
Presné označenie zberača verejnej kanalizácie a miesta napojenia vôd na verejnú kanalizáciu je žiadúce
uviesť aj v popise stavby, resp. v podmienkach stavebného povolenia.
Akékoľvek odpadové vody vznikajúce z prevádzky a výrobných činností v areáli (napr. vPD
uvádzané odvodnenie podlaho\'ých vpustov kotolne, strojov VZT, miestnosti demineraiizácie a čistenia
upratovacích vozíkov, kompresororae a pod.) musia byť zaústené do areálovej splaškovej kanalizácie
a odvedené do verejnej kanalizácie, zaústenie vôd takéhoto charakteru do verejnej kanalizácie je potrebné
s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie aj odsúhlasiť.
Použitie upravenej odpadovej vody z morenia hliníkových odliatkov roztokmi chemikálií „na
splachovanie toalieť' považujeme za neštandardné, ajeho vhodnosť nevieme vzhľadom na nedostatočné
informácie ohľadne množstiev a kvality týchto vôd posúdiť. Podľa nášho názoru jedná sa vo svojej podstate
o odvádzanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, a malo by v tomto zmysle byť
odsúhlasené s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, a v prípade, že by sa jednalo
o vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle § 38 vodného zákona aj povolené orgánom
štátnej vodnej správy. K takémuto použitiu priemyselných odpadových vôd určite odporúčame vyžiadať si aj
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ako orgánu štátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva, nemáme však vedomosť o tom, že by použitie (upravenej) priemyselnej odpadovej vody „na
splachovanie toaliet" bolo z hľadiska legislatívnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva možné.
Stavebné objekty súvisiace s pripojením navrhovanej stavby na verejný vodovod a kanalizáciu (SO
10 Areálová kanalizácia - splašková, SO 15 Areálový vodovod), ako aj stavebné objekty SO 07 Úprava
potokov, SO 11 Areálová kanalizácia - dažďová, SO 12 Areálová kanalizácia - zaolejovaná, SO 13 ORL 1,
SO 14 ORL 2, SO 31 Ochranná hrádza sú vodnými stavbami a na ich uskutočnenie je potrebné povolenie
orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
(vodný zákon).
S navrhovaným stavebným objektom SO 11 Areálová kanalizácia - dažďová súvisí vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do povrchových vôd, ktoré tiež podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy
podľa § 21 ods. 1 pism. d) vodného zákona, a v zmysle § 21 ods. 2 bude potrebné ho vydať súčasne so
stavebným (vodoprávnym) povolením na vodné stavby.
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy je potrebné aj v prípade, že by pri zakladaní objektov
navrhovanej stavby bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody do povrchových alebo podzemných
vôd, a to podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. K vydaniu tohto povolenia je potrebné aj stanovisko
nášho štátneho podniku.
V súvislosti s navrhovaným riešením stavebných objektov SO 11 Areálová kanalizácia - dažďová,
SO 12 Areálová kanalizácia - zaolejovaná, SO 13 ORL 1, SO 14 ORL 2 a súvisiaceho SO 09 Komunikácie a
spevnené plochy žiadame:
- Na prípojkách dažďových zvodov zo striech osadiť lapače strešných splavenín.
- S návrhom dimenzovania a technologickej skladby oboch ORL vrátane hodnôt zostatkového
znečistenia na odtoku vyjadreného ukazovateľom NEL do 0,1 mg/l môžeme súhlasiť. Splnenie tejto
hodnoty vo vypúšťaných vodách, resp. vo vodách na odtoku z ORL, bude potrebné zabezpečiť
správnym prevádzkovaním ORL podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby a preukazovať
vykonávaním prevádzkového monitoringu v nižšie uvedenom rozsahu.
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- Ku kolaudačnému konaniu dažďovej kanalizácie je potrebné predložiť prevádzkový poriadok tejto
vodnej stavby, vypracovaný spôsobilou osobou na základe skutočne zrealizovaného stavu
a zohľadňujúci návody na obsluhu a údržbu všetkých objektov na nej umiestnených (hlavne ORL,
ale aj čerpacia stanica, retenčná nádrž atď.).
- Keďže v súhrnnej teclinickej správe sú čo sa týka rozdelenia spevnených plôch a ich konštrukčnej
skladby viaceré odchýlky (napr. uvádza sa aj spevnená plocha 2, neuvádza sa obratisko,
v konštrukčnej skladbe chýba ropotesná izolácia, nejednotné sú údaje o parametroch drenážneho
potrubia aj asfaltobetónového krytu vozoviek), je potrebné tieto údaje ujednotiť.
- Spe\'nené plochy, ktorých odvodnenie je navrhované do vet\'y zaolejovanej kanalizácie a
predpokladá sa ich znečistenie ropnými látkami (parkovacie plochy, manipulačné plochy súvisiace
so zásobovaním, expedováním, či iným zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami v zmysle § 39
vodného zákona) je potrebné riešiť s konštrukčnou skladbou a povrchovou úpravou zabraňujúcou
prenikaniu zaolejovaných vôd do podložia alebo mimo odvodňovaných plôch (izolácia alebo
nepriepustný kryt spevnených plôch, vhodné spádovanie, obrubníky, oddelenie ich odvodnenia od
neizolovaných plôch samostatnými uličnými vpustami). Splnenie uvedených požiadaviek na
konštrukčné riešenie parkovacích plôch a na ich oddelené odvodnenie je potrebné dokladovať aj ku
kolaudácii tohto stavebného objektu - predložením relevantných dokladov k použitým stavebným
materiálom ako aj ku kvalite \'ykonaných prác (certifikáty o voľbe izolačnej fólie s odolnosťou voči
ropným látkam, protokoly o celistvosti a tesnosti zrealizovaných krytov aj izolačnej fólie). Na
spevnených plochách bez izolácie nebude prípustné vykonávať činnosti, ktoré by mohli spôsobiť
kontamináciu týchto plôch znečisťujúcimi látkami a bude potrebné ich označiť a určiť dovolený
spôsob ich využívania.
- Nezrovnalosti medzi súhrnnou technickou správou a technickými správami jednotlivých stavebných
objektov nachádzame aj v prípade stavebných objektov riešiacich areálovú splaškovú a dažďovú
kanalizáciu. V súhrnnej technickej správe na str. 57 sa dozvedáme o „prečerpávacej stanici
splaškových vôd", na str. 58 že „priemyselné odpadové vody budú vypúšťané do dažďovej
kanalizácie", nejasné a nejednotné sú infonnácie o dimenzovaní a dĺžke jednotlivých vetiev
dažďovej kanalizácie, infonnácie o retenčnej nádrži sa dozvedáme iba zo situácie, resp. výkresových
príloh. Súhrnnú technickú správu je potrebné v tomto zmysle prepracovať.
- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pre vody má po technickej stránke vyhovovať
požiadavkám § 39 vodného zákona a jeho vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z. Objekty, priestor^'
či podlahy súvisiace s takýmto zaobchádzaním je potrebné riešiť so zabezpečením vyhovujúcim
požiadavkám ochrany kvality vôd. Za zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sa na účely vodného
zákona považuje vý'robný proces alebo iná činnosť, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú,
používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom napríklad ich
používaním na pohon motorových vozidiel. Za tým účelom je potrebné sa s uvedenou problematikou
zaoberať, vrátane definovania konkrétnych znečisťujúcich látok, ich množstiev, a detailného riešenia
objektov, priestorov i plôch kde sa s nimi bude zaobchádzať. Ku kolaudácii je potrebné
splnenie uvedeného dokladovať.
- K riešeniu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami pre vody je potrebné pred vydaním stavebného
povolenia zabezpečiť si súhlas podľa § 27 vodného zákona od príslušného orgánu štátnej vodnej
správy (Okresný úrad Detva, OSŽP). Tento súhlas je jedným z podkladov pre vydanie stavebného
povolenia.
- V prípade, že množstvá znečisťujúcich látok budú väčšie ako uvedené v § 39 ods. 4 vodného zákona
je potrebné ku kolaudácii vypracovať plán preventíraych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
(havarijný plán) s náležitosťami podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z. a predložiť ho na schválenie
príslušnému orgánu štátnej správy (SIŽP IŽP Banská Bystrica, OlOV).
' Stavebné práce môžu byť vykonávané iba spôsobom, ktorým nedôjde k ohrozeniu kvalit>'
povrchových a podzemných vôd. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať
v dobrom technickom stave, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality
povrchových a podzemných vôd. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údržbu
mechanizmov a motorových vozidiel.
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TUV SÚD Slovakia, s.r.o.
Pobočka Banská Bystrica
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
tel.: 00421-48-4151825
fax.: 00421-48-4152293

ODBORNÉ STANOVISKO
Evidenčné číslo 0589/30/18/BT/OS/DOK
vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07
Účel inšpekcie;

overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska
pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

INPER, s.r.o.
Rádayho 16, 984 01 Lučenec
Objednávka zo dňa:
08.03.2018
Zákazka TÚV SUD Slovakia s.r.o. č.: 0589/30/2018
Zákazník:

Posudzovaná dokumentácia stavbv
PUNCH Vampus Detva
PUNCH Precision Detva s.r.o.
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Ing. arch. Ronald Ružička
k. ú. Detva

Názov stavby:
Investor:
Zodpovedný projektant
Umiestnenie stavby:

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:
Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÚV SÚD Slovakia s.ro. č. Q-057, návod č. N-Q-057/1/1
a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.
a táto predložená dokumentácia:
-

Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
Celková situácia stavby
Projekt organizácie výstavby
Stavebné objekty:
SO 01 Centrálna administratívna budova
SO 02.1 Výrobno-skladová hala ZF 1.etapa
SO 03.1 Výrobno-skladová hala PUNCH. 1. etapa
Architektúra a stavebné riešenie
Statika
Zdravotechnika
Plynofikácia
Elektroinštalácia
Vykurovanie
Protipožiarne zabezpečenie stavby
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- Stavebné objekty:

- Prevádzkové súbory:

F-Q-057/1/9

SO 04 Vrátnica
Architektúra a stavebné riešenie
Statika
Zdravotechnika
Elektroinštalácia
Vykurovanie
SO 05 Oplotenie areálu
SO 06 Hrubé terénne úpravy
SO 07 Úprava potokov
SO 08 Rámový priepust
SO 09 Komunikácie parkoviská a spevnené plochy
SO 10 Areálová kanalizácia - splašková
SO 11 Areálová kanalizácia - dažďová
SO 12 Areálová kanalizácia - zaolejovaná
SO 13 Odlučovač ropných látok 1
SO 14 Odlučovač ropných látok 2
SO 15 Areálový vodovod
SO 16 Areálový rozvod plynu
SO 17 Areálový rozvod VN
SO 18 Areálový rozvod NN
SO 19 Areálové osvetlenie
SO 20 Sadové úpravy
SO 21 Prípojka optického káblu
SO 22 Nádrž a strojovňa SHZ
Architektúra a stavebné riešenie
Statika
Elektroinštalácia
SO 23 Prepojovacie potrubie SHZ
SO 24 Prípojka VN
SO 25 Prípojka teplovodu
SO 26 Areálové slaboprúdové rozvody
SO 27 Prístrešok na odpady
SO 28 Prekládka teplovodu
SO 29 Prekládka optického kábla
SO 30 Prekládka VN
SO 31 Ochranná hrádza
SO 32 Gabiónový oporný múr
PS 01 Vzduchotechnické zariadenia
PS 02 Meranie a regulácia ZF
PS 03 Meranie a regulácia PUNCH
PS 04 Kompresorová stanica technologická časť rozvody stlačeného
vzduchu pre technológiu ZF
PS 05 Kompresorová stanica technologická časť rozvody stlačeného
vzduchu pre technológiu PUNCH
PS 06 Technológia trafostanice 1 PUNCH
PS 07 Technológia trafostanice 2 ZF
PS 08 Motorická elektroinštalácia (MEI) pre vzduchotechniku ZF
PS 09 Motorická elektroinštalácia (MEI) pre vzduchotechniku PUNCH
PS 10 MEI pre technológiu kuchyne
PS 11 MEI pre technológiu PUNCH
PS 12 MEI pre technológiu ZF
PS 13 Telefónna ústredňa
PS 14 Štruktúrovaná kabeláž
PS 15 Technologické zariadenia pre výrobu ZF
PS 16 Technologické zariadenia pre výrobu PUNCH
PS 17 Zdroj a rozvody chladu pre VZT
PS 18 EPS, požiarny rozhlas
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Prevádzkové súbory:

PS 19 Kamerový systém
PS 20 Elektrický zabezpečovací systém
PS 21 Systém kontroly vstupu
PS 22 Stabilné hasiace zariadenie
PS 23 Technologické zariadenia kuchyne
PS 24 Portálové žeriavy
PS 25 Technologické chladenie PUNCH
Vykonané úkony

- Kontrola predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
Pri inšpekcii vykonanej v dňoch 19.03. a 26.03.2018 boli zistené nasledovné nedostatky:
1. Nie je možné posúdiť rebrík (chýba popis a kóty) podľa STN 74 3282, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
bod 1,8a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
2. Projektová dokumentácia neobsahuje výpočet zabezpečovacích zariadení vykurovacieho systému
podľa STN EN 12828 +A1, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
3. Stavebné výkresy neobsahujú schémy elektrických rozvádzačov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm.
e) a písm. h) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení
nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 3.
Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov;
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia (plynové zariadenia skupiny B písm. f),
písm. g), písm. h) a chladiace zariadenia s medenými rozvodmi chladiva R410A (PS 17)) platí požiadavka
§ 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení
oprávnenou právnickou osobou napr TÚV SÚD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B (areálový rozvod plynu v zemi z PE)
do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou napr TÚV SÚD Slovakia s.ro.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) platí požiadavka
§ 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení
oprávnenou právnickou osobou napr TÚV SÚD Slovakia s.ro.
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) do prevádzky je potrebné vykonať
úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1
F-Q-057/1/9
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písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskoršícii predpisov oprávnenou právnickou osobou napr.
TÚV SUD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (5000 I vzdušník, 1500 I vzdušník, expanzná
nádoba Reflex N800/6) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR
č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou
právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.ro.
- Pred uvedením vyhradených zdvíhacích zariadení skupiny A (žeriavová dráha, žeriav) do prevádzky je
potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou napr. TÚV SÚD
Slovakia s.r.o.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu inštalácie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia skupiny A platí požiadavka
§ 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení
oprávnenou právnickou osobou napr. TÚV SÚD Slovakia s.r.o.
- Vyrábať vyhradené zdvíhacie zariadenie skupiny A, žeriavové dráhy možno len podľa overenej
konštrukčnej dokumentácie v zmysle § 5 ods. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení
dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÚV SÚD Slovakia s.r.o.
- Technické zariadenie žeriav je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení
nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky
citovaného predpisu.
- Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť
do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5
ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. 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.
- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné
požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr TÚV SÚD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska
v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná
v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa)
v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4
STN EN ISO 12100.
Upozornenie:
- Vzdialenosť medzi stenou záchodových kabín pri vnútornom otváraní dverí (pri použití kombinovaných
záchodových mís) má byť 1550 mm podľa STN 73 4130 aby nedošlo k nárazu do konštrukcie stavby
- Pre prístup do šachiet musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šácht) alebo
pri stúpadlových rebríkov STN 73 3282 (oceľové rebríky). Pri použití vyrovnávacieho prstenca nebude
dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty.
- Projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, musí obsahovať výpočet
(statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný).
- Miestnosť č. A1.12 nieje WC pre imobilných a miestnosť č. C1.05 nieje upratovačka.
- Čistenie okien a svetlíkov z interiéru musí byť v súlade s čl. 6.5 STN 73 5105 v nadväznosti na príl. 1
ods. 10.2 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
- Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať
primerané opatrenia podľa prílohy 1 čl. 12.5 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
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- Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov (chýba popis). Vnútorné komunikácie musia byť rozlíšené od ostatných plôch a
viditeľne označené podľa čl. 7.1.1 STN 73 5105.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných
prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR
č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Spoločné vonkajšie zemné rozvody je nutné riešiť v súlade s normou STN 73 6005. Pri križovaní
a súbehu dodržovať predpísané vzdialenosti jednotlivých systémov a inžinierskych sietí.
-V projekte sú citované neplatné predpisy (zákon č. 276/2001 Z. z., zákon č. 272/1994 Z. z., zákon
č. 70/1998 Z. z., zákon č. 127/1994 Z. z., zákon č. 287/1994 Z. z., zákon č. 171/1998 Z. z., zákon
č. 596/2002 Z. z., vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z. z., vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z., vyhl. MŽP SR
č. 556/2002 Z. z., vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z. z., nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.. STN 73 0128,
STN 73 0420, STN 73 0421, STN 73 8116, STN 73 8115, STN 73 8106, STN 33 2000-5-523,
STN 01 0802, STN 73 6701, STN 72 1006, STN 73 6611).
Poznámka;
TŮV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením
súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované,
s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor
stavieb).
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týclito podmienok:
Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné
záväzné právne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej
dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÚV SÚD Slovakia s.r.o. a zákazníka
rozmnožovať inak než vcelku.
V Banskej Bystrici, dňa 26.03.2018
inšpektor TÚV SÚD Slovakia s.ro.:

Ing. Eva Vaňková

zástupca vedúceho pobočky TÚV SÚD Slovakia s.ro.:

Ing. Ján Stacho

Na vedomie: Inšpektorát práce Banská Bystrica
Vybavuje; Ing. Jozef Antal (EZ a STR), Ing. Eva Vaňková (STA), Ing. Roman John (TZ), Ing. Miroslav Božek (PZ)
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