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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka
CS SVP OZ PN 3031/2022/2 Mgr. Jahodová/114

Piešťany
15.03.2022

Vec
Zaslanie originálov Dohody

Zasielame Vám 2 vyhotovenia obojstranne podpísanej Dohody č. 128/2022-PN o úprave práv a
povinností k stavbe “Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“

Dohoda bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a nadobudla účinnosť dňa 03.03.2022.

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÄRSI(Y PODNIK
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Povodie dolného Váhut odštepný závod
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vedúca Odboru spoločných činností
Povodia dolného Váhu, odštepného závodu

JUDr. Zuzana Vančová

Príloha : originál Dohody – 2x

PodnIk ie zaplsaný v Obchodnom regjstri
Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel PŠ, vložka ČIslo 713/S
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vaN@svp.sk
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on.vat@svp.sk
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DOHODA á 428IĽCgž-FN

uzatvorená podľa Š 269 ods. 2 zákona č. 513/199 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „Dohoda")

medzi :

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
sídlo: Radničné námestie 8. 969 55 Banská Štiavnica

právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: PŠ, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ : 20200662 1 3
IČ DPH: SK20200662 13
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0029 6006 7551

kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Povodie horného Váhu, odštepný závod
Jančeka 36. 034 01 Ružomberok

konajúci prostredníctvom: Ing. Štefan Repa, riaditeľ odštepného závodu

(ďalej len ,.Správca vodného toku“)

a

II. POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
sídlo: Nová 133. 01 7 46 Považská Bystrica
právna forma: akciová spoločnosť
registrácia: zapísaná v OR OS Trenčín Odd.:Sa, Vložka č. 1 042 1/R
IČO: 36672076
DIČ: 2022237547
IČ DPH: SK2022237547

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Považská Bystrica
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0210 4372

konajúci prostredníctvom : dvaja členovia predstavenstva
Ing. Ján Balušík – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Lagiň – člen predstavenstva

(ďalej len „Investor“)

(ďalej spolu len „Účastníci dohody“)

Článok 1.

Správca vodného toku podľa ustano\enia § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vykonáva správu
vodných tokov. Na základe ustanovenia Š 28 ods. 1 vodného zákona je stavebník pred zhotovením
projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej stavby
o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska
ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať. Správca vodného
toku vydal stanoviská k stavbe „ Lednické Rovne – Dolná Breznica. kanalizácia a ČOľ Il. etapa.
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voc/ovoď"(ďalej len „Stavba“), konkrétne „Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácie a ČOV II.
etapa, vodovod – Zmena č. 2“ – stanovisko pre stavebné povolenie zo dňa 20.10.2021 a „Lednické
Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia ČOV II. etapa, vodovod“ – stanovisko pre stavebné povolenie zo
dňa 3.11.2021, na základe žiadosti Investora a ním predloženej projektovej dokumentácii k Stavbe.
Projektová dokumentácia k Stavbe a stanoviská Správcu vodného toku tvoria prílohy tejto Dohody.

Článok II.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, bude Správca vodného toku súhlasiť s vydaním
kolaudačného rozhodnutia k Stavbe, ak okrem podmienok uvedených v stanoviskách Správcu
vodného toku k Stavbe sa Investor v tejto Dohode zaviaže, že budú splnené nasledovné podmienky:

a) Investor sa zaväzuje, že ak dôjde pri úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy vodných
tokov ku kolízii s umiestnenými inžinierskymi sieťami uloženými Investorom v ochrannom
pásme a/alebo križujúcimi príslušný vodný tok, zabezpečí na vlastné náklady prekládku
predmetných vedení inžinierskych sietí.

b) Investor je povinný zabezpečiť pmkládku inžinierskych sietí najneskôr do 6 mesiacov odo
dňa písomnej výzvy Správcu vodného toku. V prípade havarijného stavu je Investor povinný
vykonať prekládku predmetných inžinierskych sietí bez zbytočného odkladu po výzve
Správcu vodného toku.

c) V prípade, ak Investor nevykoná prekládku podľa Článku 11. ods. 1 písm. a) a b) tejto
Dohody, Správca vodného toku je oprávnený vykonať prekládku inžinierskych sietí na
náklady Investora, o čom bude Investor písomne upovedomený pri začatí prác
vykonávajúcich prekládku inžinierskych sietí.

Článok III.

1.
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3.

4.

5.

6.

Investor sa zaväzuje k úhrade nákladov vynaložených na vykonanie prekládky inžinierskych sietí
podľa Článku 11. ods. 1 písm. c) tejto Dohody na vodných tokoch špecifikovaných v projektovej
dokumentácii a v stanoviskách. ktoré tvoria prílohu tejto Dohody.
Faktúra vystavená za vynaložené náklady na vykonanie prekládky inžinierskych sietí bude
Investorovi vystavená Správcom vodného toku po vykonaní prác, pričom súčasťou faktúry bude
súpis vykonávaných prác a špecifikovaných materiálov.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia Investorovi.
V prípade, že Investor bude v omeškaní so zaplatením vystavenej faktúry, Investor sa zaväzuje
zaplatiť úroky z omeškania 0,03 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
V prípade nedodržania povinnosti Investora vykonať prekládku inžinierskych sietí je Správca
vodného toku oprávnený požadovať od Investora zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty
nákladov, vynaložených na vykonanie prekládky inžinierskych sietí.
Investor sa tiež zaväzuje nahradiť Správcovi vodného toku poplatky, pokuty, škody a naviac
vzniknuté náklady, ktoré bol Správca vodného toku nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania
podmienok stanovených vo vyjadreniach vydaných Správcom vodného toku k Stavbe.

Článok IV.

1. Písomnosti sa doručujú na adresy Účastníkov dohody uvedené v záhIaví tejto Dohody, ak nie je
dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej
doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia
prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte
alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj
vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Dohode musia byť vyhotovené v písomnej forme.
vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Účastníkov dohody.
Dohodu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných

oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

2.

3.



4.

5.

6.

Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý Účastník dohody obdrží po dvoch
vyhotoveniach.
Dohoda je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov oboch Účastníkov dohody.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúci
deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Účastníci dohody berú na vedomie, že
Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre
nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
Účastníci dohody súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených touto Dohodou sa Účastníci dohody riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Účastníci dohody vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Dohody, v plnom rozsahu s ňou
súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto Dohody konali na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.
a že táto nebola podpísaná v tiesne za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

7.

8.

9.

iB Fa ?ii

V Ružomberku dňa 28 .02. 2022 V Považskej Bystrici dňa

ii;."g;;ŕ;;;IŔJÉ;
riaditdl'

Povodia horného váhu, odštepného závodu

Ing. Ján Balušík
predseda predstavenstva

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik

Povodie homého Váhu, odštepný závod
Jančeka 36

034 01 Ružomberok -1.

o+jav Lagiň
člen venstva



8 SLOVENSKý voDOHOSPODÁRSKY PODNIK, šútny podnIk
Odštepný závod Pie«8ny

Nábnžb l. Krasku 3834, 921 80 PIešťany4 SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnIk Správa povodIa stredného Váhu 1. Púchov

020 71 Nlmnlca

6 6

AQUA PROCON, s.s r.o.
Palackého tf. 12
612 00 Brno
Česká republika

+
+

Váš list/zo dňa Naše číslo

CS SVP OZ PN 7097/2021/2
Vybavuje/linka
Ing.Leštachová/0903474941

Púchov
20.10.2021

Vec: „Lednické Rovne – Dolná Brmica, kanalizácia a ČOV IL etapa, vodovod – Zmena č.2“-
stanovisko pre stavebné povolenie

Na Slovarskom vodohospodánkom podnIku, štátnom podniku, Odštepnom závod Piešťany, Správe povodia
súvdného Váhu I. Púchov (ďalej len SVP, š.p., OZ PN, SPSV l. Púchov) bola dňa 16.8.2021 zaeyjdovwrá žiadosť
o vydanie stanoviska k stavbe pre stavebné povoIMe akcie „l»dnické Rovne - Dolrú BreMca, kanalizácia a ČOV
II. et@8, vodovtxl – Zmena č.2“. Investorom a budúcim prwádzko%teľom stavby bude Povnžská vodárenská
spoločnosť, &s., Povahká Bystrica. Projektová dokumentácia (ďalej IUI PD) bola spracovaná 6. AQUA PROCON,
8.r.o., Brno;vedúd projektu a zodpovedný projektant Ing. Vladimír Oppelt PD je8utoriačne overená Ing. Čestmirom
Krkoškom«utaizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie inžininskych stavieb-vodoh08podánke stavby; 03/2017.

Navrhuje sa dobudovanie splaškovej kanaliačnej siete vLedrúckom Rovnoar. Súčasťou sú 4 čerpacie st8nice
(ďalej len čS) ocbadových vôd - výstavba novej spiaškovej kanali7ácie v obci Dolná BreMca a 3 čš. Ocbadové
vody z qglomaácie budú čistené y intenzi6ko%nej nechanick>biologickej čistiarni odpadových vôd v Indnickom
Rovnom. Recipientom pre vyčistenú vodu bude rieka Váh Celkovo bude po realizácii navrhovanýcir opatrení
čistených na ČOV 5837 EO. Navrhuje sa rodírenie a rekonštrukcia verejnej vodovodnej siete v obciach l»dnioké
Rovne a Dolná Bnmica v miestach súbežnej výstavby verejnej kanalizácie. Navrhuje sa vybudovanie zaústení
vodovodnýbhprípojok na navrhovaných vodovodaýú radoch. Kdžovania vodných tokov sa riešia v rámci stanoviska
č CS SVP OZ PN 6248/2021/2.

Dotkwtie ochranného pásma vodných tokov (v PD ďalej len OPVT) Lednica bude plánovane v k.ú. Dolná
Bremca kanalizačným radun/výtlakom G (G29-G32) v dÍÄe 892 m pri min. 2,8 m vzdialenosti od brehovej čiary -
navIhnuté je opevnenie brehu v dĺžke cm 94,0 m kaarennou rovnarlinou, O (G3942) v dl.67,8 m pri min. 22 m od
brehovej čiary - jostwjúce opevnúe, H (H2-H3) v dl. 10,4 m pri 4,0 m od br€hovej čiary, H (pri šachte Hl 1) v df.
7,2 m pri 4,8 m od brehovej čiary, H (Hl1-13) v df. 50,8 m pri 4,8 m od brehovej čiary, H (H13-15) v df. 49,4 m pri
4,7 m od brehovej dary, Hl (pri šachte H:3) v df. 2,4 m pri 4-,0 m od brehovej čiary, Hl (pri šaohte H21) v dl. 22,8 m
pri 4,1 m od brehovej čialy, Hl (H21-H25) v df. 55,6 m pri 4,1 m od brehovej čiary, H2 (H26-H31) v dl. 34,5 m pri
4,3 m od brehovej čiary, l (pri šachte 17) v dl. 10,4 m pri- 5,1 m od brehovej čiary, 1 (18-114) v dÍ. 156,8 m pri 2,5 m
od brehovej čiary, 1 (116116) v df. 79,2 m pri 3,1 m od brehovej čiary . v úseku 114.117 je navrhované opevnenie
brehu toku v di. cca 28 m kamennou rovnaninou a v df. 77 m oporným múrom, l (pri šachte 118) v dl. 12 m pri 5,5 m
od brehovej čiary, 1 (119-122) v di. 85,1 m pri 3,7 m od brehovej čiary - v úseku 119-122 je navrhované opevnenie
brehu v dl. cca 76,0 m kalnennou rovnaninou, VK 2.2 (LB 2.2_3-ĽB_22 5) v df. 27,4 m pri 4,0 m od br€hovej ČiaIy,
VK 22 (LB_2.2 6.LB_2.2_9) v dl. 47,5 m pri 2,1 m od brehovej čiary a v kú. Led8ické Rovne A4 (Al 12-Al13)
v dl. 8,8 m pri 3,fm od brehovej čiary, A4 (Al 13a.Al 16) v dÍ. 54,2 m pri 3,0 m od brohovej čiary, F (F3-F7) v dl. 89
m pri 3,0 m od brehovej čiary.

-Dotknude OPVT Lednica bude plánovane v k.ú. Dolná BreMca ostatnými konštrukciami ČSOV 2 DB v dĺžke
32 m pri min. 4,0 m vzdialenosti od brehovej čiary, ČSOV 3 DB v dÍAe 2,em pri min. 5,8 m vziialenosti od brehovej
čiary, príjazdová komunikácia k ČSOV 1 DB v dĺžke 3,2 m pri min. 4,0 m vaiialenosti od brehovej čiary.

Dotknutie OPVT Medný bude pláaovane v k.ú. Horenice splaškovou kanalizáciou (poaiÍžny zásah) B (B17-B21 )
v dĺžke 132,6 m pri min. 3,1 m vzdialenosti od brehovej čiary, B (pri šachte B24) v dĺžke 9,6 m pri min 3,0 m
vzdialmosti od brehovej čiary, B3-1 (B97-B99) v dĺžke 95 m pri min. 2,4 m vzdialenosti od brehovej čiary.

Dotknutie OPVT Medný bude plánovane v k.ú. Horenice preložkou vodovodu (poalÍžny zásah) PV-BI v dĺžke
1,4 m pri min. 3,8 m vzdialenosti od brehovej čiary a PV-B8 v dižke 1,4 m pri min.-2,7 m vzdialenosti od brehovej
čiary

RRldlkbaplurý YObatRXlrnm neQUrl
Okreeúha súdu 8ardúBy8Un
orHbl P$,vhžk8 «ski 7196

WHMWit9
DIe 2Qe®oM13
iČ DPH 8K 2m0802 13

B8nkw6qnJ8nIe:
VBeobearó C#8ruvä bankh & s,
IBAN: SK72 0200 oooo o029 8m8 ais7
BIC: 8UBASl©X
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0484850020
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fgJglŠ$ODÄRSKY
PODNIK štätny podnIk8 SLOVENSKý VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠUtny podnIk

Odštepný závod Piešť8ny
NábrežIe 1. Krasku 3/8%, 921 80 Piešť8ny

Správa povcdb stredného Váhu 1. Púclhoy
tEa 71 Nlmnica

Dňa 24.9.2021 bola dwučená doplnená posledná vuzia PD, Okrem iného v Technickej správe bola doplnená
tabuľka Dotknutie OPVT nasledovne: dcplniH sa nové úseky . H2 (úsek H28-H31) v dĺžke 94,10 m pri 2,7 m od
brehovej či8ry-je8tvujúci breh toka je opevnarý, H2-1 (úsek H32-H53) v dĺžke 59,5 m pri 5,4 m od brehovej čiary,
ID.1 (pri šachte H51) v dIHe 1,0 m pri 5,6 m od brehovej čiary a došlo k mene z l (úsek 119-122) v df. 85,1 m pri
3,7 m od brehovej čiary na l (úsek 118-122) v dl. 101,5 m pri 2,9 m od brehovej čiary - v úseku 119-122 je navrhované
opevnenie brehu v dl. cca 76,0 m kamennou rovnaninou a F (F3-F7) v di, 89 m pri-3,0 m od brehovej čiary na F (F3-
A) v df. 91,5 m pri 2,1 m od brehovej čiary. Doplnené a opravené časti PD žiadame doplniť do PD stavby.

V rámci shvby: „LEDNICKÉ ROVNE - DOLNÁ BREZNICA KANALIZÁCIA A ČOV A. ETAPA,
VODOVOD, D. 1.6 - AKTIVITA 6: DOLNÁ BREZNICA – KANALIZÁCIA“ sa okrem iného rieši nasledovné:

V mieste, kde navrhnuté potrubie stoky G prechádm na ľavom brehu riekyLednica OPVF, je navrhnuté opevnmie
ľavého brehu. Jedná sa o úsek dĺžky cca 94 m, v rozsahur. km 4,561 –4,655, v rozsahu medzi kanalizačnýnú šachtaIni
G29 – G32A. Návrh nového opevnenia ľavého brehu vychádza z miestnych podmienok, jedná sa o úsek toku s
menškni sklonmi svahu v roanedzí 1:1,8 - 1:3,1. Opevnenie svahu je navrhnuté podľa prílohy č. D.1.6,1.18. Päta
sv8hu je opewlená k8rnmnou záhozovau pätkou z kameňa hmotnosti nad 200 kg, šírka pätky je 1,0 m a hĺbka O,8 m.
Na kamennú pätku bude nadväa)vať opevnený svah kamermou rovnaninou hmotnosti 80 až 180 kg. Urovnaná
kamenná rovnanina s vyklinovnnfm bude uložená na nozhutnený podsyp hrúbky 0,1 m. Opevnenie svahu bude
zakončené 0,8 m pod bnhovouhrwrou. Hrúbka kamennej rovnminy sa bude znižovať od 0,45 m (v mieste nadviazania
aa karnmú päťkn) po 0,3 m (horná hrRna opevnmia). Svah nad kamenným opevnenia bude ohumu80vaný a osiaty
trávou. Návrh nového opevnenia zachováva línie toku, nadväzuje na je$twjúcu bnhovú líniu a pokiaľ to bude
umožnmé, budú achované aj jestvujúce vyrastené porasty, v hornej časii sval;u. Celková dĺžka opevnarého ľavého
brehu u kanaHzačnej stoky G bude cca 94 m.

Pri výkopových prácach na stoke H, Hl a H2 sa nepr«b»kladá narušenie jestwjúceho opevnenia toku ani
realizácia nového opwnmia

V úsekoch medzi šachumi 18-114 a 119-122, kde stok8 I vedie v OPVF je nawhowné opevnenie je8twjúoeho
brehu toku (ľavého).

KnnaH7ačná stola 1 zasahuje do OPVľ toku l4dnica vo dvoch úsekoch. Prvý úsek sa nachádza v Ĺ km 5.678 –
5.755 (medzi kanalizačnými šachtami 114 - 116) a druhý úsek v r. km 5.868 – 5.944 (medzi kanali7aärými šachtami
119 – 122). V obidvoch prípadoch sa jedná o OPVľ na ľavom bnhrl Opevnenie brehu prvého úseku, kde sa Rasa
kanalizačného zberača najviac prR)Hžuje brehovej hrane, bude riešená pomocou železot»tónového oporného múru.
C)porný múr bude nadväznvať v dolnej častinajestwjúcu opomý múr (r. km 5.678) a bude akončený zaväzujúcim
krídlom (r. km 5.755), na ktoré bude nadväzovať navrhované opevnMe ľavého brehu toku Lednf ca. Celková dĺžka
oporného múru bude cca 77 m a bude rozdelená na jednotlivé dilatačné celky po max. vahalenosti 6 m Lícová strana
oporného múru bude vytvorená z pohfadového betónu s imitáciou kamemého obkladu (budú použité matrice do
debnenia), aby aj pohFadovo nadväzovala na jestvujúci múr, ktorý je obložený kameňom. V hornej časti múru bude
železobetónová rfmsa zabe4ečená zábradlhn. Prmé romny oporného múru sú nejmé z gra6ckej prílohy a
konštrukčné äsady sú opísané v staäckom výpočte, príloha č. D.1.6.3.12. Päta oporného múru v dne bude ol»vnená
záhozovým kameňom hmotnosti 10(F200 kg.

Projektantom bolo vykonané posúdarie ovplyvnmi8 navrhovaného opornélx> múru na vodný tok porovMním
prietočných plôch korytom vodného toku (bez inundácií). Posúdaúe bolo vykonané pre stav bez oporného múru a s
oparným múrom. Jednotlivé výmery prietočných plôch sú uvedmé v príslušných priečnych reach Boloposúdených
7 ks priečnych profilov. Z posúdenia vyplýva, že u 5 pro61ov po nawhovmej úprave dôjde k miernemu nárastu
prietočnej plochy v hodnotách 1.5-2.3%. U dvoch profilov dôjde k mi«nemu poklesu pdetočnej plochy v hodnotách
0.8 a 22%. Keď žhodnotfme anenu súčiniteľa dnnosti upravovaného ľavého brehu, je možné konštatovatl míženie
drsnostného súčiniteľa bude mať poätívny vplyv na prietočnť1 kapacitu koryta vodného toku. Tento vplyv bude
samonejme len obmedzený, ale dá sa predpokladať, že v konečnom dôsledku tento vplyv vyrovná nepatmé zníženie
prietočného profilu vo dvoch priečnych rezoch. Náwtr opmného múru jalnoaučne prispeje k stabilizácii ľavého
brehu vodného toku Lednic& S ohľadom na výše uvedené je možno konštatovať, že navrhovaný opomý múr nebude
mať negatívny vplyv na prietokové pomery vo vodnom toku.

V úseku, kde kanalizačný zberač je už vo väčšej vzdialenosti od bnhovej hrany, bude vytvorené opevnenie svahu
kamennou rowlaninou, ktorá bude vytiahnutá 0,8 m za brehOvr’I hranu. Kamenná rovnanina z kameňa hmotnosti 80 –
200 kg bude uložená na zarovnaný terén v premenHvom skIone ako má jestwjúci svah (1:1.2 - 1:1.8), pri päte svahu
bude mať hrúbku 0,6 m a pri brehovej hrane hIúbkU 0,35 m. Kamwná rovnanina bude opretá o katnmnú záhozovú
pätku šírky 1,0 m a hĺbky 0,8 m, použitý kameň bude hmotnosti nad 200 kg. Opevnenie svahu je navrhnuté podľa
vzorového pňečneho real – typu 1 - graacká príloha č. D.1.6.3.8, v spcxlnej časti bude nadväznvať na zaväzujúce
krídlo oporného múru a bude ukončené v r. km 5,783. Opevnenie druhého úseku bude mať dižku cca 76 m bude
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vytvoruré rovnako ako v prvom úseku nad opomým múrom, viď. VInol4 päečny rez - typu 1, graňcká príloha č.
D. 1.6.3.10

Pri výkopovýchpráwch navýtlaku VK 2.2 (úsek LB 2.2 3- LB 2.2_5) sanepredpokladÁ narušenie jestvujúceho
koryta toku

V úwkn LB 2.2 6 - LB 2.2 9, kde výtlak VK 2.2 vedie v OPVF je nawho%né opevnenie jwtwjMro brehu
toku (ľavého). Pri cestnom moste v r. km 5,0(A, zasahuje na ľavom brehu do OPVľ výtlak odpadových vôd VK2.2.
V úseku, kde sa výtlak nachádza v OPVT, bude vytvorené opevnenie ľavého brehu toku Lednic& Opevnenie brehu
je navrhnuté podľa vzorového rezu - typu 3, grafrcká príloha č. D. 1.6.9.7. a bude vytvorené v rozsahu t4wsnenom až
podľa jegtvujúceho stavu Nové opevnenie bude nadväa)vať najestvujúce opevnenie a bude pokračovať v potrebnej
dĺžke cca 12 m nad cestným mosiom. Nové opevnenie je navrhnuté z kamarnej rovna,niny hrúbky 0,4 m až 0,3 m v
bnhovej hrane s pr®ahom 0,5 m za brehovú hranu. Hmotnosť kamene 80 – 150 kg. V päte svahu bude vytvorená
opora pn opntie kzmmnej rovnaniny. Pred zah4jeaírn stavby ol»vnmia bude nutné odstrániť jestwjúce rránosy y
päte opevnaúa a vytvmiť úpravu dna, tak aby pätka opevnenia nadväa)vala na je$tvujúce opwnmie pod mostom
Presná hĺbka založenia karnarnej pätky bude upresnená až na základ skutočností ästených pri odstraňovaní rano sov.

Ĺ=DNICKÉ ROVNE-DOLýÁB-RĽmrIČ4 KANALIzÁCIA A Čov n. ETAPA, VÔDOVOD
V minte, kde nawtrmrté potrubie str)ky F prechádza na ľavom brehu rieky LedrúcaOPVľ, je navrhnuté opevnenie

ľavého brehu. NavIhnutie nového opevnenia v mieste, kde stola F msahuje do OPVT, bude poawtávať v ästení
presného rozsahu jestwjúceho opevnenia, jeho očistenú a opmvmia, prípadne dopbIetú& Na opravené/doplnené
jestwjúoe opevnmie naviaže nová časť navrhovaného opevnenia. Nové opevnenie bude vytvorwé podľa vmrového
real - typu 1, prlloha č. D. 1.5.1.6. Návrh nového opevnenia uchováva líniu toku, nadväzuje najestwjú@ opwrnnie.
Celková-dĺžka opevnenét30 ľavého brehu bude cca 50 m.

Z hľadiska správal voärého toku Vám poskytRjeme nasledovné starovisko k technickému návrhu riešenia:
V rámci stavby sa jedná o súbeh s vodoho$podár8ky významným vodným tokom Indrúca (hydrologické číslo

poraäin 4-21484>22, ID 2652, číslo spŔvcovstva 182X drobnými vodnýrni tokIni Bemenný prítok Váhu
(hydmlogické číslo poradia 6214>84)01, ID 2865, aleaudvny rany potok Medné), a Bmmný prítok 1#dId m
(hydrologické číslo poradia 4-21-084)22, ID 2657, alternatívny irán>v Bnzim).

Kproblamtike boli poskytnutÉ vyjadwnia pod č. CS SVP OZ PN 6/2017/116 CZ:13244/2017/210 zo dňa
24.4.2017, č. CS SVP OZ PN 8248/2019/2 m dňa 18.12.2019   a kstavbe ,J4dnické Rovne – Doba Bmzni%
kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“ – stanovisko pre stavebné povolenie stavby pod č. CS SVP OZ PN
6248/2021/2.

V any 8le zákma NR SR č. 364/2004 Z. z o vodách, v mení neskorších predpisov a STN 752102 ťJpravy riek
a potokov žiadame pri situovaní všetkých časti stavby - objektov, vedení súbehov bržinierskych sietí a pocl dodržať
ochranné pásmo vodnýt,h tokov-pri drDbnýCh vodných ti>koch min 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m
od brehovej čiary-pri vodohospodársky výnramnom vodnom toku dodržať ochranné pásmo min 6,O m a rešpektovať
pobrehé pozemky do 10,0 m od brehovej čiary. V ochIannom pásme vodných tokov nie je PI4rust1a orba, stavanie
objektov, mena reHéfu ťažbou, naväžkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodárn, výstavba súbežných
inžinierskych sietí.

V rámci stavbou dotknutého úwuú8, vzhľadom k stiesneným pomerom, ako aj k existujúcim inžinierskym sietTam
v blídkosti vodných tokov bolo dohodnuté, že v odôvodnarých prípadoch, ak neexistuje hé riešenie, správca tokov
súhlasí so situovaní inžiniuskych sietí – kanalizácie a vodovodu v rámci ochranného pásma vodných tokov, tj. vo
valialmosti nie menšej ako 2,0 m od brehovej čiary vodných tokov(buie sa vonkajší obrys potrubí), ale za
predpokladu stabilizácie koryta vodných tokov, ako aj splnenia ďalších podmienok správcu tokov. Tieto úseky sa
odalhlasovali v rámci pracovných stretnutí.

V stavbou dotknutom území je velká časť vodných tokov dotknutá ilegálnou činnosťou obyvateľov, resp.
vlastníkov pobrežných pozemkov. Jedná sa o dosypávanie svahov zväčša biologicky rozložitelIným odpadom, mresou
zemného materiÁlu a pod.. V anysle §47 ods. 1 NR SR č. 364/20 CH Z. z. o vodách, v mení neskorších predpisov je
zakázané meniť smer, poaiÍžny Šklon a päečny profil koryta, poškOdZDvať brehy, ťažiť zeminu a ukladať predmety
do vodného toku, ktoré môžu ohmziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd a ich bezpečnosť, prípadne ukladať
takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavnené do vodného toku.

V mysle zákona NR SR č. 364/20CH Z. z o vodách, v arenl neskorších predpisov je brehová čiara definovaná
ako priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa
vylievala do priFablého úwmia.

Dôrazne upozorňujeme na správne určenie brehovej čiary v PD. V prípade ak to tak nie je, dôjde kposunu
situovania inžinierskych sietí smerom k vodnému toku, ako aj k posunu navrhovaných st8bilizácií svahov koryta
smerom do prietočného profilu koryta, čo je ale neprípustné. PD žiadame aktualizovať v zmysle tejto požiadavky.
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Nespňvne určenie brehovej čiary je napr. v rámci kanalizačnej vetvy 13 medzi šachtamiI14 a 117, v mysle PD v
Ikar 5,678-5,755 kde je navrhnuté opevnie brehu oporným múrom, v dižke cca 80,0 m.

Pmjektantom bolo vykonané posúdenie ovplyvnmia navrhovaného oporného múru na vodný tok porovnaním
pdetočných pl&:h karytom vodného toku (bez inundáciD pre stav bez oporného múru 8 s oponrým múrom. S ohľadom
na vyššie uvedené projektant konštatoval, že navrhovaný opomý múr nebude mať negatívny vplyv na prietokové
pomery vo vodnom toku. Vyššie uvadmé posúdenie je potrebné riešiť porovnaním existujúceho stavu bez stabilizácie
a po návťhn stabilizácie koryta vodného toku.

Je evidmbré, žô navrhovaná stabilizácia je p08urutá smaom do koryta vodného toku, čím dochádza k menšeniu
pdetočnej kapacity koryta vodného toku Stabilizáciu Favogtrannej časti korytavpndtnetnom úseku bude potrebné
riešiť tak, aby bola správne určená brehová čiua a návrhom stabilizácie nedošlo kvýraznejšiemu menšaúu
pňetočnej kapacity koryta vodného toku. V opačnom pípade, pohdujme posunúť trasovanie knnati7ačnej siete čo
možno najďalej od aktuálnej brehovej čiary a värradom aj ku skntkovému stavu - existujúcej vodovodnej siete
v blízkosti brehovej čiary a miestnej komunikácie, túto časť koryta vodného toku ponechať bez stabilizácie.

Dávame ale do pozornosti, b vlastníci stavieb umiwtnen#•h vo vodnom toku avinundačnom úmmí v mysle
§47 ods.3 zákona NR SR č. 364/20€H Z.z. o vodách, v mení neskorších predpisov sú povinný na vlastné náklady,
okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich staäckú bezpečnosť, aby neohrozo%II plynulý odtok vôd a odstraňovať
nárlosy a prekážky vo vodnom toku brárúace jeho nehaunémuodtoku.

Návrh opevnenia koryta má vychádzať okrem iného z STN 752102 Úpravy riek a potokov a návrh krihvania
vodných tokov z STN 736822 Kňžovania a súbehy vedení a komtúkácii s vodnými tokrrú.

Do PD bol dopkrmý Im výkr« č. D. 1.2.2.6 PoalÍžny profil toku Lednica, rim 5,678-5,783.
V prípade navrhovanej stabilizádo koryta vodných i>iny, do PD žiadame doplniť okrem iného pozxlÍhe profily

kOIyta, pričom ako podklad slúži geodetické zamuanie terénu.
Kompletnú PD wprwovanú v mysle platných predpisov SR žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr

v rámci povoľovacieho procesu stavby.
Upozorňujme, že SVP, š.p. podľa potreby využíva pobnhré pozemky na výkon správy vodných tokov.

Z uvedmého dôvodu bude poúdIné zabezpečiť nanho%né inžinierske siete voči prípadnému poškodeniu prejazdom
ťaä@j mwhanizácie.

Následne, pred začiatkom stavebných prác budeme žiadať o predloženie Plánu povodňových zabezpečovacích
prác stavieb, vypracovaný vanysle Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010, ktorou sa usťanovujú podrobnosti o obsahu
povodňoWch plánov a postup ich sch%fovania na odsóhla8Me na OZ PN, Oddelenie vodolnspodánkeho
dispečhgu, telefonický kontakt 033/77«t808, ús&edňa 033/7764111.

Použitý materiál a vzniknutý odpad počas stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných
tokov. Pri stavebných prácach budeme žiadať o odbranu vodných tokov, nepoškoda)vať brehy, neohmzovať kvalitu
povrchových ani podzemných vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného, so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vo-
dh3h, v arení neskorších predpisov. Terén po ukončení stavebných prác budeme žiadať vrátiť do pôvodného stavu.

Upozorňujme, že investor bude okrem iného právne mdpovedný m dodržanie podmienok správcu tokov aj počas
realizácie stavby.

K prípadnému určeniu brehovej čiary, k vytýčeniu stavby, k začiatku a k ukončeniu stavebných prác v dotyku
s vodnými tokmi a v ich ochrannom pásme, ako aj ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SPSV l. Púchov –
úsekovébo technika Ing. Rázgovú, telefonický karŔakt 0910 459901, e-mail martin&razgová@svp.sk a riadiť sa jej
pokynmi

Po ukončení stavebných prác v dotyku s vodnými tokrni a ich oohramýmipámami sa vykoná zápis do stavebného
denníka, kde sa zhodnotí súlad vykonaných prác s odsúh]asmou PDa podaúenknmi zo stanovísk.

Stavbou dotknuté panely, ktoré sú vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., bude potrebné riešiť majetkovo právne
na OZ Piešťany, Odbor správy majetku, telefonický kQntakt 033/77 M+05, ústredňa 033/7764111, príp. e-mail
blazei.chlepko@svp.sk, najneskôr do kolaudácie stavby. K žiadosti o u7ntvorarie anluvného vzťahu bude potrebné
predložiť nasledovné dokumenty: kompletnú PD v takmr rozsahu, aby bolo nejmé technické riešenie (p6dorysy,
priečne a poalÍžne rezy, technická správa a pod.), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudoK wúmka zo
ZBGIS alebo ortofo&>mapa, na ktorej bude viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom vecného
bremena, e-mailový kontakt a stanovisko techldokeprevádzkového úseku SVP, š.p..

Na prípadné uloženie potrubí do ochranného pásma vodných tokov aku kriä>vaniam s vodnými tokrni bude
predpokladalle potrebné s našou organizáciou umtvoriť dohodu o uložení potrubia v ochrannom pásme a v dotyku
s vodnými tokmi. Dohodu bude potrebné uzatvoriť do vydania kolaudačného rozhodnutia na OZ Piešťany, Odbor
spoločných činností, telefonický kontakt 033/7764104, ústredňa 033/77641 1 1 .

V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo
bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov inv«tor stavby vykoná
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pnloženie inžirriwskych sietí na vlastné rúklady. V prípade opráv, údržby, hrvestícií a pod na vodnom toku invw&Ir
stavby bemdplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.

Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby, budeme žiadať o bezplatné doručenie geodetického
zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokIni, vykonané odborne gpôsobilýrni o$obaaú, v tlačenej aj v digitálnej
podobe (vo fonnáte napr. dxf, dglr, dwg a pod.).

Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. Vanysle 947 ods.3 zákona NR SR č.
364/2004 Zz. o vodách, v mení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku
a v inundačnom úamf sú povhrný na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú
be@ečnosť, aby neohmzovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brúniace jeho
nehatenému DdR)ku.

SVP, š.p., v mysle úkonov NR SR č. 364/20(A Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v mení
neskorších predpisov, nezúpovedá za prípadné škody spôsobené mimoňadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín
a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani a škody spôsobené stavbou.

PD v dotyku s vodnými tokmi si ponecháwme pre shrhibné účely. Ostatnú PD bude mohé si prevziať po dohode
s úsekovýin technRom Ing. Rázgovou.

K predloženému návrhu bude potrobný súhlas aj štátnej vodnej správy - OÚ PIk>hoy, Odbor starosdivosti o životné
prostredie

Súhlas s ak;tou ,ladnické Rovne – Dolná Bromica, kanaliMcia a ČOV II. etapa, vodovod - zmena č. Z'
podmieňujeme akciou „Lednické Rovne - Dolná Bremica, kanalizácia a ČOV 11. etapa, vodovoď', Mč}om
s prodmeboa stavbou, resp. s časťami stavby, kInd budú v dotyku s vodnými tokmi ald>o budú zasahovať do
ochranného pásma vodných tokov je možné súhlasiť Im m predpokladu ich abe@ečetúa proti neprianivým účinkom
vôd a dodržarúa podmienok 9rávcu tokov.

S aktuálne pndložarou stavbou je mohé súhlasiť len pri dodržaní vyššie uvedených podmienok-
Upozotňujme, že platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

S pozdravom
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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybawjďlinka Púchov
cs svp oz PN 6248002 in In&Lešt8chováAD03474911

hB.Vtábelová, PhD./0337764915
3.11.2021

Vec: «Lednické Rovne - Dolná Brmica, kanalizácia a Čov n. etapa, vodovod“- stanovisko
pre stavebné povolenie

Na Slovenskom vodohospodárskom podnRu, štátnm podniku, OdštQnom závod Pidt?any, Správe povodia
stredného Váhu 1. Púchov (ďalej len SVP, š.p., OZ PN, SPSV l. Púchov) bola dňa 28.7.2021 zaevido%ná žiadosť
o vydnnie stanoviska k projektu pre stavebné povoIMe akI:ie ,J2dn{cké Rovne – Dolná Bremica, kanalizácia a ČOV
11. etwa, vodovod“. Investorom a budúcim prevádzkovateľom stavby bude Povabká vodárenská spoločnosť, a.s.,
Považ.sM Bysaica.

Spolu so žiadosťou bola doručená projektová dokumentácia (ďalej Im PD) spnm%rd fi. AQUA PRC)CON, s .no”
BIno; vedúci projektu a zodpovedný projektant Ing. Vladimír Oppelb PD 8uterizačno overil Ing. Čestmfr Krkoška-
autorizovaný stavebný inžinier.inžinin pre kanštnrkcie inžiniorskych stavieb - v«lohospodánke stavbE 03/2017.

Navťhuje sa dobudovmie splaškovej kanalizačnej siete v l»drúckom Rovnom. Súčasťou sú 4 čerpacie stanice
(ďalej Im ČS) cx#>adových vôd - výstavba novej splaškovej kanalizácie v otxli Dolná Brwica a 3 čS. Ocbadové
vody z aglomaácie budú čistené v intenzi6kovanej mechanickebiologickej čistiarni odpadových vôd v l3diúckom
Rovnom. Recipientom pre vyčistenú vodu bude rieka Váh. Celkovo bude po rmlirácH navrhovaných opaaerú
čistených ČOV na 5837 EO. Navrhuje sa rodírenie a rekonštrukcia verejnej vodovtxinej siete v otxgach Lednické
Rovne a Dolná Bnmica v miestach súbežnej výstavby vuejnej kanalizácie. Navrhuje sa vybudovanie zaú8terú
vodovodnýbh prípojok na nawžrovanýcb vodovodaých radoch. Oproti pôvodnému návrhu PD 8a vypustil návrh
h8vadjnýchpnlivov s vyústenf m do vodného toku

Križovanie vodného toku L#dniaa splaškovou kznaHzáciou bude plánovane v kú. Dolná Bnmica výkopom
vnasledovwm roa8hu: kanalbčný rad GS (úsek G704370a) a13 (112 a 141) v hĺbke 1,2 m pod dnom koryta
vodného toku a VK2.2 bude potrubie uložené na osobitnej mostnej konštrukr;H.

Križovanie vodného toku Mddný splaškovou kanalizáciou v hú. Hormice bude bezvýkopovou technológiou
v k3naIMčnom rule B3 (B17-B80) v hĺbke 2,8 m pod dnom toku, BS (B3 l-B 122) v hĺbke 1,2 m a výkopom B4 (B26.
Bl 18) v hĺbke 12 m pod dnom vodného toku.

Križovanie vodného toku Medný vodovodom v k.ú. Hormice bude bewýkopovou technológiou vo vodovodaom
rade VI v hĺbke 1,2 m pod dnom vodného tx)hb

Klik)vanie vodného toku Bndna splaškovou kanalizáciou v k.ú. Dolná Bwmica bude bewýkopovou
technológiou v kaaaHzačnmr rade H (1115-1116) v hĺbke 1,2 m pod dnom vodného toku.

Dotknutie OPVľ Lednica bude pláaovaae y k.ú' Dolná Bnmi@ kanalizačnýrn radom/výtlakom G (G29.G32)
v dÍne 89,2 m pri min. 2,8 m vzdinlmosti od brebovej čiary - navrhnuté je opevnenie brehu v dĺžke cca 94,0 m
kzrnemlou rovnanhou, G (G3942) v dl.67,8 m pri min. 2,2 ň od brehovej čiary - jestwjúoe apwnMo, H (112-113)
v dl. 10,4 m pri 4,0 m od brehovej čiary, H (pri šachte Hl 1) v dl. 7,2 m pri4,8 m od brehovej čiary, H (Hl 1-13) v dl.
50,8 m pri 4,8 m od brehovej čiary, H (H]3.15) v df. 49,4 m pri 4,7 m od brehovej čiary, HI (pri šach@ H3) v df. 2,4
m pri 4,0 m od brehovej čiary, Hl (pri šachte H21) v di. 22,8 m pri 4,1 m od brehovej čiary, Hl (1121-1125) v dÍ. 55,6
m pH 4,1 m od brehovej čiary, H2 (T126-H31) v df. 34,5 m pri 4,3 m od brehovej čiary, l (pri šachte 17) v df. 10,4 m
pri 5,1 m od br6hovej čiary, 1 (18-114) v df. 156,8 m pri 2,5 m od brehovej čiary, 1 (114-116) v df. 79,2 m pri 3,1 m od
i>rehovej čiary - v úseku 114-117 je navrhované opevnm6 brehu toku v dl. cca 28 m karnmnou rovnaninou a v dl. 77
m oporným múrom, l (pri šachte 118) v df. 12 m pri 5,5 m od brehovej čiary, 1 (119-122) v dl. 85,1 m pri 3,7 m od
brehovej čiary – v úseku 119-122 je navrhované opevnenie brehu v dl. cca 76,0 m kamennou rovnnniaou, VK 2,2
(LB _2.Ž_ 3-Lb 2.2 5) v dl. 27,4 m pri 4,0 m od bréhovej čiary, VK 2.2 (LB_2.2_6-LB_2.2_9) v dl. 47,5 m pri 2,1 m

pudnlkp z»pbBrýVObClndnom neii81
Ok#8«Úho eldu BgmkäBHlrfu
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od brehovej čiary a v kÍL Lednické Rovne A4 (Al12-Al13) v di. 8,8 m pri 3,7 m od brehovej čiary, A4 (Al13a.
Al 16) v dÍ. 54,2 m pri 3,0 m od brehovej čiary, F e3-FT) v dÍ. 89 m pri 3,0 m cxI brehovej čiary._

Dotkne& OPVT Lednic8 bude plánovane v k.ú. Dolná BreMca ostatnými konštrukciami ČSOV 2 DB v dĺžke
3,2 m pri min. 4,0 m valialenosti od brehovej čiary, ČSOV 3 DB v dÍAe 2,0m pri min. 5,8 m vzdialenosti od brehovej
čiary, pHjaalová komunikácia k Č:SOV 1 Db „ diA, 3,2 m pri min. 4,0 m vaiialenmú od brehovej čiary.

_Doťknutie OPVT Medný bude plánovaae v k.ú, Hormice sp]aškovou kanalizáciou (pozdÍžny zásah) B (B17.B21)
v dĺžke 132,6 m pri mh. 3,] m vzHalenosti od blehovej čiary, B (pri š8chte B24) v dläe 7,6 m pri min. 3,0 á
vzdialalosti od brehovej čiary, B3-1 (B97-B99) v dĺžke 95 m pri min. 2,4 m vzdialmosti od brehovej čiary.

Dotknuäe OPVT Medný bude plánovane v k.ú. Hmenice preložkou vodovodu (pozdÍhy zásahj pv-bl vdÍne
1,4 m pri min. 3,8 m vzdialenosti od brehovej čiary a PV-B8 v dĺžke 1,4 m pri min.-2,7 m vaRa]arosti od brehovej
čiay

Projektant spracoval vráarci PD oňartačný výpočet hladínprepovodňové pdetoky pomocou výpočtového modelu
HEGRAS. Povodňovýlni prietokmi nad kapacitw koryta je ohrozený objekt ČS odpadových vôd ČSOV 2 DB.
Osobitná potrubIa mostná konštrukcia, na ktorej je rmiestnené potrubie výdaku odpadových vôd VK 2.2 z ČSOV02
má spodnú hranu mostovky nawhnutú nad spočtenú hladinu Qroo v tokn Indn{ca.

Objekt DSO 02.11.3 Preložky plynovodu; zodpovedný projektant Ing. hächal Leštac:h; 04/2017 – Preložky
plynovodov PP-BI a PP-B3 tx>li zrušené vzhľadom k tomu, že zasahovali do ochrmného pásma vodných tokov,

Dňa 24.9.2021 bola doručená doplnená posledná verda PD.
Okrem iného v Twhnidkej správe bola doplnená tabuľka Dotknutie OPVT nasledovne: doplnili sa nové úseky .

H2 (ú8ek H28.H31) v dĺžke 9-4,iO m pri 2,7 m od brehovej či8ry-jegtvujúci breh toku je opevnmý, H2-1 (úsek H32-
H53) v dĺžke 59,5 m pri 5,4 m od brehovej čiary, H:2-1 (pri šachte HSI) v diäe l,O m pri 5,6 m od brehovej čiary
a došlo k mene z l (úsek 119-122) v df. 85,1 m pri 3,7 m od brehovej čiary na I (úsek 11-8-122) v dl. 101,5 m pri 2,Š
m od brehovej čiary -vúseku 119-122 je navrhované opevnenie btihu v dl. cca 76,0 m karneamu rovnMnou & F
(F3-F 7) v di. 89 m pri 3,0 m od brehovoj čiary na F (F3-F7) v df. 91,5 m pri 2,1 m od brehovej čiary.

v ,Mi ,b„bý, „UDNrCKÉ RÓVNÉ - DOLNÁ BRFmrCÄ; XANALIZÁCrA Á ebv II. ETAPÄ,
VODOVOD, D.1 . Š .AKnvlrA 6: DOLNÁ BRĽZNICA –KANÄT,TZÁCIX' sa ,ben inéh, riešinasledovné:

Krik)vM stoky G s vodným tokom je navrhované v otvorenom výkope. Dôvodom nepoužitia bezvýkopovej
technológie sú nevhodné geologické podaúenky – viď. vyjadrenie goológa v prílohe technickej správy.

V mieste, kde str)ka G križuje vodný tok (medzi šachtarni 6708 – 670) bude nová stoka uložená do oceľovej
chrárúčky D530x10 mm, ktorá presahuje bnbové hrany o 1 m, Križovmie bude realitu%né v otvorenom výkope.
Krytie oceľovej chráničky podo dnom toku bude minimálne 1,2 m (od hornej hrany chráIÚčky). V mieste prechodu
kanalizácie riekou, bude dno opevnme kamennou rovnaúnou s rnovnaným povrchom, bude použiť kameň o min.
hmotnosti 200 kg - viď prIMa č. D. 1.6. 1.17. Kamenná rovnanina bude uložená v min, dĺžke 5 m od osy kanalizácie
na obe strany a bude zakončené kamennýrn záhomm. Smaom po toka bude urobený mväzovací kammný prah a
karnmrý zákaz bude predlžený o min dĺžku 5-ti m pod navrhovanú kamermúrovnanhr (v smere po toku). Vzhľadom
k tomu, že sa jedná o úsek toku so s&mýIII sklonom bude ešte uobená stabilizácia dna pomocou drevených kolov
zwazmých do dna toku Naopevnmie dna bude nadväzovať i opevnenie svahov, ktM budú wovnané do miernejšieM
sklonu, max. 1:1.5 Gwtvujúce svahy sú staré - aiefamované nelegálnymi navážkami). Svahy budú rovnako
opevnenékarnennou rovnaninou, opretou o mohutnúkamennúpätku a opewrenie bude vytiahnuté 0.8 m ažzabrehovú
hranu. Krik>vanie stoky H s tokom Breäna je navrhnuté bewýkopovou techrnlógiou pretláčanírn owľovej chráničky
D53Qx10 mm dl. 11,7 m. Pri výkopovýeh prácach na stoke H, HI a H2 sa nepmdpokladá narušenie jestwjú who
opevnenia toku ani realizÁcia nového opevnenia. Križovanie sk>ky 13 s vodným tokw1 je navrhované v otvorenom
výkope. Dôvodom nepoužitia bewýk(wovej technológie sú nevhodné geologické podmienky, stiesnmé priestorové
podmienky pre realizáciu technologickej jmy na ľavom brehu a kúä3vmie jestwjúceho opatného múru (možná
kolízia so základom múru). Balvmité Ŕakcie môžu spôsobiť nepňwhodnosť pre bezvýkopovú technológiu či
odchýlmie smnu a výšky chrárrščky pi pretláčaní - viď vyjadrenie geológ8 v. prílohe technickej správy. Pri
výk®p©vých prácach na stoke l (pri šachte 17 a 118) sa nepra#»kladá narušmiejestwjúceho koryta toku. V mieste,

kde stoka l križuje vodný tok (mulzi š@hhIni 112a–141) bude nová stoka uložaná do oceľovej ohňničky D530xlO
am, ktorá Wsähwje brehové hrany o min. 1 in. Križovanie bude reaHzovmé v ôtvormom výkope. Úprava je
mwhnutá obdobne ak© <3 križuje vcxiný tok (medzi šachturú G70a–G70). V úseku LB 2.2 6- LB_2.2 9, kde výtl&k
VK 2.2 vedie v C)PW je 11avrh©vané opevnenie jestvujúceho brehu toku (ľavého). Pri cestnom moste v r. km 5,004,
za5atruj© aa Fav©rn brehu do OPW výtlak odpadov#b vôd VK2.2.
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poMdia 4-21-08-001, ID 2865, altamatívny irán>v potok Medné), Bennmný prítok Ledrúce (hydmlogické číslo
poradia 4-21-08-022, ID 2657, alternatívny názov Brezina).

Kproblm8tike boli poskytnuté vyjadrenia pod č. CS SVP OZ PN 6/2017/116 CZ13244/2017/210   zo dňa
24.42017 a č, CS SVP OZ PN 8248/2019/2 zo dňa 18.12.2019.

V mrysle zákona NR SR č. 3«1/20 CH Z. z o vodách, v mení neskorších predpisov a STN 752102 Úpravy riek
a pOtDkOV žiadame pri situovaní všetkých častí stavby ($ituovarú objektov, štartovacích a koncových jámpHkHžovaní
vodn#/h tokov a pod), ako aj pri riešení súbehov inžiniwskyob sietI dodržať ochranné pásmo vodných tokov - pri
drobrýbh vodných tokoch min. 4,0 m a rešpektovať pobnžné ponuky do 5,0 m od bnhovej čiary - pri
vodohospodánky výztraarnom vodnom toku dodržať ochranné pásmo min. 6,0 m a rešpek80wt? pobreäré pozemky
do 10,0 m od bnhovej čiary. V ochrannom pine vodných tokov nie je prípu8Uá oHm, stavanie objektov, mena
reliéfu ťažbou, navážkwni, manipulácia s látkami škodiacimi vodátn, výstavba súbožných inžinierskych sietí.
V mysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z o vodách, v arení neskorších pncbisov je brehová čia18 de6novaná ako
pňesečrúca vodnej hladiny s priWmi ponmkaIni, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa
vylievala do lxiľahlého úmň8.

V stavbou dotknutom území je veľká časť vodných tokov zasiahnutá ilegálnou činnosťou obyvateľov, resp.
vlastníkov pobrehrých pozemkov. Jedná sa o dosypávanie svahov zväčša biologicky mzloäteFným odpadom, nnesou
zemného materiálu apod.. Upozorňujwe, že v anysle }47 ods.1 NR SR č. 364/20(A Z. z. o vodách, v malí
n-eskorších pedpisov je 78kámné nUt: smer, poaližny sklon apriečny profil koryta, poškodzo\ze brehy, ťažiť
zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohmäť plynulosť cHbIkU vody v koryto, kvalitu vôd a ich
bezpečnost?, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavnené do vodného toku.

Upozorňujmre na správne určenie brehovej čiary vodných tokov. V prípade nesprávneho zacb6novmia bnhovej
čiary v PD, môže dôjsť k posunu situovania inžinierskych sietí smerom k vodnému toku, čo je ale neprípustné.

V ráInci stavbou dotknutého územia, %Wadom k stiesneným pomerom, ako aj kwistujúcim inžinierskym sieťam
v blíäkosti vodných tokov bolo dohodnuté, že v odôvoclnmýct1 prípadoch, ak neexistuje hé riešmie, správca tokov
súhlasí so situovwrí inžinierskych sietí – knnnli7ácie a vodovodu v rámci ochranného phm8 vodný6h tokov, t.j. vo
vzdialmosti nie rnenšej ako 2,0 m od brehovej čiary vodných tokov (bnie sa vankajši obrys potrubí), ale za
pw@ladu gtabili2ácie koryta vodných tokov v pndrnetaých úsekoch, ako aj spbmia ďalších podrrúmok správcu
tokov. Tieto úseky sa adgúhla80vali v rámci pracovných saetnutí.

Návrh opevnmi8 koryta má vychádať okrem iného z STN 752102 Úpravy ddkapotokov.
Od akcie „Ledrrické Rovne - Dolná IBreMca, kanalizácia a ČOV II. otq>8, vodov(ú" hla odčlenená akcia

,Ja<inické Rovne - Dolná BreMea, kanalizácií 8 a ČOV II. etapa, vodovod – mma č. 2“ - Brnhové opevnenie
v súvislosti s dotknutím ochranného pásma vaM 11 tokov, k čomu tx>lo poskytnuté samostatné stanovisko pod č. CS
SVP OZ PN 7097/2021 dňa 20.10.2021. Súhlas s akciou „Lednické Rovne – Dolná Breznica, knnaliMGia a ČOV II.
etapa, vodovod“ si podrnieňujmle do

a ČOV 11. eta»a, vodovod
ilmiaj

mena č. 2"
rr k akcii „Lednické Rovne -Dolná Bnmica,

Návrh krihvania vodných tokov ará vychádzať okrem iného z STN 736822 Krihvania a 8úbehy vedení
a komunikÁcii s vodnými tokmi. Potrubia križujúce vodné toky požadujeme uložiť preúáateFne v hĺbke mb. 1,2 m
pod dnom koryta vodných tokov do oceľových chráničiek, s pnsahomchráničiek zaochr8na6 pásmo vodných tokov.
Upozorňajeme, že SVP, š.p. podra potreby využíva pobnžné pozemky na výkon správy vodných tokov, t.j.
inžinierske siete msahujúee do pobnärých pozemkov je potretmé abe@ečit? vočipHpadnému poškodarhprejazdorn
ťažkej m@hanizácie.

Kdh)vaM stoky H s tokom Breäna je navrhnuté bezvýkopovoa technológiou, v dĺžke 11,7 m. Križovanie
žiadame riešiť primárne kolmo na os koryta vodného toku. Detaily návrhu riešenia bude potrebné doplniť do PD.
Rovnako to platí aj v prípade navrhovaných krik>vaní kanaHmčnými radmi B3 (úsek B17-B80) a B5- (úsek B3 l.

V prípade križovani8 vodných tokov rozkopávkovou technológiou, kedy je nevyhnuué riešiť stabilizáciu koryta
vodných tokov, do PD žiadame doplniť aj pozdĺžne profily koryta, pričom ako poáklad slúži geodetické zameranie
terénu Do PD bot doplnený lenPoädhypronl tokuĹednic,a, lin-5:678-5,783 ;ýhes D. 1.2.2:6.

Následne, miesto kriä)vania vodných tokov ŽiKlame v teréne viditeľne omačit? výstražnou taburkou s nápisom
napr. „PozornebagrovatT.

V rámci PD požadujeme deklarovať dodrhIde podmienky prevedenia Qrlxrnčného prietoku + 0,5 m rezerva pod
konštrukciou pakubného mosta (,J’R12-2").

„Stĺpy dotknuté stavbou“ žiadame podŕa mohrostí situovať mimo ocluanného pbma vodných tokov1 min. však
v prípade dotyku s vodnýM tokrrú, predložiť návrh ich $tatickej stabilizácie.

Objekty ad8tujúcich vodovodných akznnlí78čných šácht, ako nq)r. v rámci vcúev A4 bod Al 12, V13 bude
potrebné, pdFa možností 8ituovať mimo koryta vodného toku, nakoľko tieto môžu okrem iného ohodť kvalitu
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§gDvšB8bODÁMKY
PODNIK štútny podnIk8 SLOVENSKý VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štáb1y podnIk

CXištepný závod Piešťany
NábrežIe 1. Knsku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodIa str«Iného Váhu 1. Púc#lov
020 71 Nlmni@

ČS je potrdbné, podľa moärostí osadiť mimo zátopového územia a mimo ochranného pásma vodných tokov. Ak
to z odôvodniteľného dôvodu nie je moäré, žiadame vykonať potrebné q»trmia na amodnnie úniku mečisťujúcich
látok do powiho\Ých a do podzemných vôd, ako aj ich zabeqečenie voči prípadnému poškodeniu prejaaiom ťažkej
mechanizácie
Správca povodia po otvorení všetkých pdložených súborov a po prečítaní všetkých pHložených technických správ
nenašiel technickú správu, ktorá rieši rozširenie kapacity ČOV z 3980 EO na 5837 EO. Hydrot8chnický výpočet ČOV
obsahuje hydraulické, látkové mťažerúe, biologický stupeň, ale pre správcu vodného toku podstatné hodnoty
odbúrnlého mečistenia, resp. výpočet vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na vodný tok absMujú. Žiadame
predložiť techaickú správu k samotnému rozšírwiu kapacity ČOV spolu s podá6ním vypúšťaného alečistenia na
vcxiný tok na od8úhlnsmie na OZ Piešťany na Odbor ekológie a VH laboratórií.

PD ži8dnme predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci povoľovacieho procesu stavby.

Následne, pred začiatkoar stavebných prác budeme žiadať o predloženie Plánu povodňových zabe4»čovaoích
prác stavieb, vypracovaný v mysle Vyhlášky MŽP SR č, 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaFovania na odsúhla8enie na OZ PN, Oddelmie vodohospodárskeho
dispečingu, telefmický kartakt 033/77«t808, ústredňa 033/778+111.

Použitý materiál a vzniknutý odpad počas stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných
tokov. Pri stavebných prácach budeme žiadať o ochranu vodných tokov, nepoškodzovať brehy, neohrozovať kvalitu
povrchových anipodnmných vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného, so zákonom č. 364/20tH Z. z. o vo-
d&h, v mení neskorších precbisov. Terén po ukončení $&vebných pr& buďme žiadať vrátiť do pôvodného stavu.

Upozorňujeme, že investu bude okrem iného právne zodpovedný mdodrhrúepoMienok správal tokov aj počas
realizácie stavby.

Kprípadnänu určeniu brehovej čiary, k vytýčeniu stavby, k začiatku akukončeniu stavebných prác v dotyku
s vodaýrni {ohni a v ich ochrannom pásme, ako aj ku kolaudár;ii stavby žiadame pHwať ústupe?u SPSV l. Púchov –
ú§ekového technRa Ing. Rázgovú, tclcfmický kontakt 0910 459901, email mamina .18%ová@svp.sk a riadiť sa jej
wW.

Po ukončení stavebnýchp1% v dotyku s vodnými tokmi a ich ochmnnými pbmami 88 vykrná zápis do stavebného
clennfka, kde 88 zhodnotí súlad vykonaných píác s aimíhlasenou PD apodaúenkami zo stanoví&k

§tavtmll dotknuté pmaely, ktoré ú vo vIa$úúctve SR v správe SVP, š.p., bude potrebné riešiť majetkovo právne
na OZ Piešťany, Odbor správy majetku, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, príp. email
bla7e$,plrlepkq@8vp.sk, najneskôr do koIaudácie stavby. K žiadosti o u7atvormie anluvného vzťahu bude potrebné
pmciložiť nasledovné dokwnenty kompletnú PD v takom nn8hu, aby bolo nejmé technické riešenie (pôdorysy,
priačrr© a p©zdÍhe rezy, technická splráva a pod.), §ituačné výkresy, geometrický ian, zna]očký posudok ;nfmka zo
ZB(318 alebo ort©fotorn%ia, na ktorej bude viciiteľn© vymačená konkrétna časť parcely, ktorú je predmetom vecného
brmma, oxrrailový kontakt a stanovisko techrú©ko-prevádzkového úseku ŠVP, š.p..

Na prípadné uloženie potrubí do ochranného pásma vodný6li tokov aku kriä>vMmr s vodnýrni tokrni bude
pmil»kladane potrebné s našou organizÁciou uzatvoriť dohodu o uložaú potrubí v ochrannom pásme a v dotyku
s vodnými tokmi. Dohodu bude potrebné uatvodt? do vydania kolaudačného rozhodnutia na OZ Piešťany, Odtx>r
spoločných činností, teleR>nický kontakt 033/77«+1(A, ú8tredňa 033/7764111 .

V prípade t#mvy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo
bude zasahovať do pozerrrkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná
preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady. V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor
stavby bezodpl8tne vytýči Basovanie siete v záujmovom úzmí.

Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby, buďme žiadať o bezplatné doručenie geodetickéln
zamuania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi, vykonané odborne spôsobilýrrú osobami, v tlačenej aj v digitálnej
podobe (vo formáte napr. dxf, dpb dwg a pod.). V prípade kdžovarú vodných tokov, budeme žiadať o predloženie
;amuanie hĺbky uloženia chráničky vo vzťahu 8jkÓôvodnému terénu.

Upozorňujeme, že žiadnu časť stnvt>y aepreb@ieme do našej správy. V äryšle §47 ods.3 zákona NR SR č.
364/2004 Zz. o vodách, vamI neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku
avinundačnom ÚnI111 sÚ povinný na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbtb o ich stadckú
bezpečnosť, aby aeohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky Vo vodnom toku brániac€ jeho
nehateaéinu odtoku.

SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 3«1/2C)CM Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v nred
nwkorších predpisov, nezcxbovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účhúami vôdp splavenín
a ľadu, za škody vznikauté uží%rám vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

PD v dotyku s vodnými tokrrú siponecbáwme pre služobné účely, Ostanú PD bude moälé si prevziať po dohode
8 ú$ekovým twhrúkom @. Rázgovou.
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SLOyENSKÝ yODOHO$PODÁRSKY PODNIK, W 8ly pdnlk
Odštepný závod PbBť8ny

Nábrežie 1. Krasku a/834, 021 80 PfošfonySLOVENSKÝ
voDOHo$PODÁmKY
PODNIK: štätny podnIk Správa p©w>dia stredného Váhu 1. Pdt;hoy

020 71 Nlmnk>a

Kpredloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy . OÚ Púchov, Odbor starostlivosti o životné
prostredie.

S predmetnou stavbou je možné súhlasiť lw pri dodržaní vyššie uvedených podmiarok
Upoznrňujane, že platnosť tohto stanovisk8 je maximálne 2 roky.

S pozdravom

SLOVENSKÝ VOOOHOSPODÁRSKY PODNIK.
štátny podnik

O(lštcpny Í,lvod Piešťany_
Nabre,z lti Iv-36,l Krasktl 3/834

921 8dPiest any -35•

Ing. Rastisl8v
riaditeľ Správy povodia Váhu 1.

Ns wdkrmie: SVP, š.p., az PN; Archív SVP, š.p.; OZ PN-]bg.Vtúbdovä, PdD.; OZ PN-JUEb. Bhová; ÚT_lng.@pvá
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