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Číslo spisu:     OŽPI-797/2023 (2950/2022),                                          Žiar nad Hronom:    04.01.2023 
                       O:25339/2022  
Vybavuje: Ing. Denisa Mindová  
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 
2 zákona č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania 
ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom vydáva 

 

povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva 
 
 
pre žiadateľa:  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
 
na ulici:           Park Š. Moysesa a priestranstvo pred futbalovým štadiónom  
 
                         V rámci stavby dôjde ku rekonštrukcii vzdušného vedenia VN el. energie, ku vybudovaniu 

novej kioskovej trafostanice a ku vybudovaniu nových VN  a NN zemných káblových 
rozvodov.  
   

na dobu:  16.01.2023 - 30.04.2023      
 
z dôvodu:  realizácie stavby „12208 - Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne - Zahustenie DTS“ 

na pozemkoch parcelné čísla CKN 1971/1 (EKN 860/1), CKN 2046/1 (EKN 856/1), CKN 
1573/1, CKN 1974/1, CKN 1574/21, CKN 1574/24, CKN 1574/39, CKN 1641/5, CKN 1641/1, 
CKN 1642/6, CKN 1640/1, CKN 1528/1, CKN 1528/5, CKN 1528/6, CKN 2046/1 (EKN 147/2) 
CKN 1528/8 (EKN 695/61), CKN 1574/67, CKN 1574/99, CKN 1574/91, CKN 1574/68, CKN 
1574/72 a CKN 1574/69 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom  

 
 
rozsah prác:  Výkopové práce a riadený pretlak sa budú realizovať v nespevnenej trávnatej ploche     

o celkovej výmere 616 m2 a v spevnenej ploche - chodník o celkovej výmere  10,4 m2  a v spevnených 

plochách - asfaltové miestne komunikácie sa budú realizovať prednostne riadeným pretlakom 

o celkovej výmere cca 20 m2 a rozkopaním o celkovej výmere 3 m2 v Parku Š. Moysesa a na 

priestranstve pred futbalovým štadiónom  

 
 
za týchto podmienok: 
 
1. Pred započatím akýchkoľvek zemných prác je potrebné u jednotlivých správcov inžinierskych sietí 

zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. 
2. S odpadom z narušených konštrukčných vrstiev nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a v zmysle VZN č. 13/2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi.  Pôvodca,   resp.   držiteľ   zatriedi  odpad  v  zmysle  Vyhlášky  č.  365/2015  Z. z. 
a zneškodní ho na zodpovedajúcej skládke odpadov, nesmie byť uložený na chodníku alebo telese 
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miestnej komunikácie. V prípade, že dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie, chodníka je žiadateľ 
povinný bezprostredne vykonať nápravu - znečistenie na vlastné náklady odstrániť. 

3. Všetky výkopové práce realizované na verejných priestranstvách je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím 
alebo oplotením a označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 80x50 cm. Tabuľka s označením musí 
obsahovať meno žiadateľa o rozkopávku, obchodné meno dodávateľskej firmy, názov stavby, dátum 
začatia a ukončenia prác podľa právoplatného rozhodnutia. 

4. V prípade nevyhnutnosti rozrušenia spevnených plôch verejného priestranstva (napr. vstupy do bytových 
domov, chodníky, parkoviská) styčné hrany asfaltového alebo betónového krytu zarovnať do pravidelného 
geometrického tvaru (obdĺžnik, resp. štvorec).  

5. V prípade realizácie výkopovej ryhy v spevnenej ploche verejného priestranstva, ktorej celková šírka 
nepresahuje 3 m je žiadateľ povinný vykonať náhradnú rekonštrukčnú vrstvu v celej šírke dotknutej 
spevnenej plochy.  

6. Z dôvodu pokládky nového asfaltu na príjazdovej miestnej komunikácii (na pozemku parcelné číslo 
CKN 1974/1) vedenej do Parku Š. Moysesa, ktorá bola vykonaná dňa 27.10.2022, v rámci 
výkopových prác tejto  stavby v zeleni realizovať prednostne riadeným pretlakom a pri križovaní 
asfaltovej cesty v predmetnom úseku realizovať výlučne riadeným pretlakom - nie je prípustné 
rozkopať alebo iným spôsobom narušiť opravenú časť prístupovej komunikácie. Na príjazdovej 
miestnej komunikácii - vstup na plážové kúpalisko (na pozemku parcelné číslo CKN 1528/1) 
výkopové práce realizovať prednostne riadeným pretlakom. 

7. Žiadateľ ručí za neporušenosť spevnenej plochy verejného priestranstva a v mieste pretláčania zodpovedá 
za všetky spôsobené škody. 

8. Spätný zásyp ryhy po uložení VN a NN zemného kábla v telese asfaltového chodníka vyhotoviť štrkodrťou, 
nesmie byť použitá zemina z výkopu. V telese asfaltového chodníka spätnú úpravu povrchu vykonať 
betónovou podkladovou vrstvou o hr. 100 mm. Na podkladový betón naniesť  ABJ II hr. 50 mm.  

9. Spätný zásyp ryhy po uložení  VN a NN zemného kábla v telese asfaltovej miestnej komunikácie vyhotoviť 
štrkodrťou, nesmie byť použitá zemina z výkopu. V telese asfaltovej miestnej komunikácie spätnú úpravu 
povrchu vykonať preplátovaním betónovej podkladovej vrstvy o hr. 200 mm 300 mm na každú stranu 
s použitím kari siete. Na podkladový betón naniesť ABJ II hr 100 mm. 

10. Na zabezpečenie  spolupôsobenia  asfaltových  vrstiev  navzájom  a  spolupôsobenie  asfaltových vrstiev 
s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. 
Povrch a zvislé plochy (styčné hrany, styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je 
potrebné pred kladením asfaltovej zmesi postriekať (natrieť) spojovacím asfaltovým postrekom. Kladenie 
asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštiepení asfaltovej emulzie. 

11. Prepojenie asfaltových vrstiev (starý/nový) vykonať zálievkou špár. 
12. Spätný zásyp ryhy v nespevnenej ploche vykonať zeminou, hutnenou po vrstvách hrúbky 30 cm do úrovne 

výkopom nenarušeného terénu. Po urovnaní zeminy obnoviť výkopom odstránenú zeleň, nahradiť 
poškodené a vyrúbané kríky a previesť výsev trávového semena do 30.04.2023. 

13. V prípade realizácie výkopových rýh v telese prístupových chodníkov k bytovým, rodinným domom alebo 
k priľahlej budove zabezpečiť prekrytie výkopových rýh počas zvláštneho užívania tak, aby bol osobám 
žijúcich v dotknutých domoch alebo pracujúcich v dotknutej budove umožnený bezpečný vstup                     
do objektov. 

14. Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady opätovné vyčistenie uličných vpustí a ich kanalizačných potrubí 
pripájajúcich sa do verejného kanalizačného systému nachádzajúcich sa v blízkosti  dotknutých verejných 
priestranstiev, v ktorých budú realizované výkopové ryhy. 

15. Konečná úprava dotknutých verejných priestranstiev bude zrealizovaná v termíne do 30.04.2023. 
V prípade nedodržania určeného termínu bude Mesto Žiar nad Hronom postupovať v zmysle §22a 
písm. d) cestného zákona. 

16. Dodržať niveletu (výškovú úroveň pôvodného terénu) spevnenej plochy. 
17. Po uvedení dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu je žiadateľ povinný očistiť dotknuté 

spevnené plochy (strojným čistením, zametaním, spláchnutím vodou a pod). Ukončenie prác je potrebné 
ústne alebo písomne oznámiť Mestskému úradu v Žiari nad Hronom. Na základe oznámenia o ukončení 
prác je uskutočnené preberacie konanie o čom je spísaný Záznam z rokovania. Súčasťou preberacieho 
konania  je aj písomné odovzdanie a prevzatie  porealizačného zamerania skutočného uloženia vedenia 
v digitálnej podobe, ktoré tvorí podklad pre digitálno-technickú mapu mesta. 

18. V prípade prepadnutia týchto verejných priestranstiev pravidelne ich kontrolovať a dosýpať, aby na 
uvedených miestach nevznikli nerovnosti. 
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19. Žiadateľ zodpovedá za kvalitu uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu po dobu 
5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej náhradnej rekonštrukčnej vrstvy v spevnenej ploche je žiadateľ 
povinný odstrániť závady na vlastné náklady.  

20. Investor stavby: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
21. Dodávateľom stavby bude: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
22. Za splnenie podmienok rozhodnutia je zodpovedný: Tomáš Murgaš, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,      

010 47 Žilina, číslo telefónu: 0917-175-539  
23. Stavebný dozor investora vykonáva: Ing. Zuzana Auxtová, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

číslo telefónu: 0918-699-443, zuzana.auxtova@ssd.sk  
 

 
 
 
            

  O d ô v o d n e n i e : 
 

            Dňa 05.12.2022 podala Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina žiadosť         
o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva v Parku Š. Moysesa a na priestranstve 
pred futbalovom štadióne    z dôvodu  realizácie stavby „12208 - Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne - 
Zahustenie DTS“. 
             Pre stavbu „12208 - Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne - Zahustenie DTS“ vydalo Mesto Žiar 
nad Hronom stavebné povolenie rozhodnutím pod číslom OSP-668/2022 (2954/2021) zo dňa 11.01.2022 
a právoplatnosť nadobudlo dňa 21.02.2022. 
     Za uvedené rozhodnutie sa podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN č. 8/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho 
užívania ciest, miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom vyberá 
správny poplatok vo  výške 400,00 €, ktorý bol uhradený na účet Mesta Žiar nad Hronom. 
 

 

             P o u č e n i e: 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Žiar nad Hronom.  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Antal 
primátor 

mailto:zuzana.auxtova@ssd.sk
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Rozhodnutie sa doručí: 
 

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

2. Tomáš Murgaš, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
 

Na vedomie: 
 

1. Ing. Zuzana Auxtová, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina   
 
      
   
 
 
 


