
MESTO SLIAČ 
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy 

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 
 

Č. j.: SÚ 3139/2021-1-ozn. v.v. Oh  Zvolen, dňa 15.6.2021 

Vybavuje: 

Tel.: 

Ľ. Ohrivalová 

045/5303160 

   

 

Verejná vyhláška 

OZNÁMENIE 

o začatí stavebného konania 

 

 

 

SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava (ďalej len "stavebník"), 

ktorého na základe písomného splnomocnenia v konaní a na doručovanie písomností zastupuje  SPP-

distribúcia, a. s., Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24  Zvolen, dňa 31.5.2021 podal 

stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom  „Rekonštrukcia plynovodov 

Sliač - kúpele 2.SC, UO 02115“ na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 878, 

526/1, 526/2, 845/1, 427/1, 427/4, 860, 863, 437, 439, 441, 443, 444, 445, 447, 872, 873, 875, 450/d1, 454, 

456/3, 458/1, 458/2, 466, 467, 870, register "E" parc. č. 1490/1, 1487 v katastrálnom území Rybáre.  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

Stavba obsahuje: 

rekonštrukciu existujúcej líniovej stavby - plynárenstvo, za účelom obnovy plynovodov a prípojok 

plynu z materiálu oceľ na STL plynovody z mat. PEI 00RC v meste Sliač, ul. Boženy Nemcovej, Kúpeľná, 

Sliač -Kúpele, Starý Partizán, Nový Partizán. Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich 

NTL plynovodov distribučnej siete, ktoré boli vybudované v roku 1972 - 1980 a sú v prevádzke cca 50 rokov. 

Navrhovaná tlaková hladina STL plynovodov bude 100 kPa. 

Nový STL plynovod a prípojky plynu budú vyhotovené z mat. PEIO0RC vyhovujúcej kvality, čím sa 

vytvoria podmienky pre zabezpečenie bezpečnej, bezporuchovej a spoľahlivej prevádzky plynárenských 

zariadení. 

Predmetom obnovy navrhovanej stavby v zmysle PD sú línie plynovodov a prípojok plynu, skrinky 

DRZ vrátane inštalácie HUP, RTP, plynomerov a nevyhnutného príslušenstva ( typizované skrinky, uloženia, 

objímky, uzávery a pod.) a NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP. 
 

Obnova bude vykonaná v rámci stavebných objektov : 

• SO O I - PLYNOVODY 

• SO 01.1 -PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 

• SO O 1.2 - DOPOJENIA OPZ 

• SO O 1.3 - PREPOJE A ODPOJE 

• PS O 1 - ÚPRAVA RS5000 SLIAČ KÚPELE 18 
 

Navrhované plynovody a prípojky plynu spolu: 1400 m + 53 m = 1453 m 
 

SO 01 - STL PLYNOVODY 

Uvedený stavebný objekt bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k 

existujúcim odberateľom ZP. 

Trasa obnovy bude vedená prednostne v súbehu s existujúcou trasou plynovodov a prípojok plynu a po 

verejne prístupných plochách. Plynovody budú rekonštruované výkopovým spôsobom a tiež bezvýkopovou 

metódou - križovanie komunikácií a chodníkov mikrotunelovaním. 

Nové plynovody a prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú. 
 

Základné údaie o plynovodoch 

Charakter stavby:     obnova líniovej stavby - plynárenstvo 

Prepravované médium:     zemný plyn naftový 

Výhrevnosť:      35 MJ/m3 
Projektovaná tlaková hladina:    0,4MPa 

Prevádzková tlaková hladina:    0,1 MPa 

Materiál plynovodov:     PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11 

Materiál pripojovacích plynovodov:   PE 100 RC , SDR 11 
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SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 

Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou 

metódou, alebo vťahovaním do pôvodného potrubia až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú 

inštalované nové skrinky DRZ ( skrinky s HUP + RTP + meranie). Nové prípojky plynu pre nových 

odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú. 

Na trase navrhovaných STL plynovodov, na konci prípojky plynu P2, bude umiestnené uličné regulačné 

zariadenie skriňového typu ( URZ ) z dôvodu napojenia nerekonštruovaných STL plynových rozvodov, ktoré 

musia byť zásobované tlakom 30 kPa. URZ o veľkosti 500 Nm3/hod bude slúžiť pre kotolňu kúpeľov Sliač. 
 

SO 01.2 - DOPOJENIA OPZ 

Predmetom rekonštrukcie bude tiež NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú 

polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený 

(odpojený). Nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku plynu, ktorý zabezpečí zníženie 

tlakovej úrovne z STLl na NTL v mieste spotreby OPZ. 
 

SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE 

V rámci podobjektu SO O 1.3 bude vykonané prepojenie plynovodov obnovy SO O 1 s existujúcou STL 

distribučnou sieťou a odpojenie plynovodov a prípojok plynu určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy. 
 

PS 01 Úprava RS5000 Sliač - Kúpele 18 

Úpravu existujúceho tg. zariadenia RS5000 je potrebné vykonať z dôvodu zmeny koncepcie určených 

na rekonštrukciu. Po úprave bude existujúce STL výstupné potrubie DN200 (pôvodne na 30kPa) slúžiť ako 

jednotný výstup z RS - STL 1 00kPa . 
 

Hlavná trasa plynovodov 
parc. č. registra „C'' 

ul. Boženy Nemcovej   878, 526/1, 526/2 
ul. Kúpeľná   845/1 

Kúpele Sliač   427/1, 427/4, 860, 863, 437, 439, 441, 443, 444, 445, 447, 872, 873, 875, 450/1, 

454, 456/3, 458/1, 458/2, 466,467,870 
pare. registra „E" 

ul. Boženy Nemcovej  1490/1 

ul. Kúpeľná   1487 
 

Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských zariadení. 

Súčasťou distribučnej siete plynárenských zariadení je aj pôvodný obnovovaný plynovod. V zmysle 

ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov 

(Plynárenský zákon) právnemu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať 

stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, 

rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť 

strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku), pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia 

§ 26 Elektrizačného zákona nezapisovali do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým 

nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a 

o zmene a doplnení niektorých predpisov. K uvedenému uvádzame, že obnova sa navrhuje na časti 

plynárenských zariadení, ktoré tvoria s pôvodnými časťami plynovodu jeden stavebno-technický a prevádzkový 

celok. 

Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska účelu jej 

užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov -  nastane len zmena v zlepšení 

technických parametrov plynofikácie. 
 

Spôsob uskutočnenia stavby 

Dodávateľsky - dodávateľa zmluvne zabezpečuje SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, ktorého výber bude 

uskutočnený po vydaní stavebného povolenia. 

 

Projektant (v súlade s ustanovením§ 46 stavebného zákona)  

SPP - distribúcia, a.s. Útvar investícií 

Projekcia stred- pracovisko Banská Bystrica 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný projektant, reg. č. 2242 – autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom 

oprávnenia 2 – 3 inžinierske stavby, podkategória  230 líniové vedenia a rozvody, špecifikácia plynovody 
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Mesto Sliač, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania.  

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne 

a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo 

Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-12.00, 12,30-15.00; St: 8.00-12.00, 12.30-16.00; Pi: 8.00-

12.00, 12.30-14.30). 
 

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

ich doplnenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 

prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

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

ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

primátorka mesta 

  

  

Stavebný úrad. v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania verejnou 

vyhláškou. Doručenie sa podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len „správny 

poriadok“) uskutočňuje vyvesením oznámenia na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, t. j. vyvesením na 

úradnej tabuli  mesta Sliač a súčasne zverejnením písomnosti na webovom sídle mesta - internetovej stránke 

mesta Sliač https://www.sliac.sk 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta   na dobu 15 dní. Posledný deň tejto 

lehoty ( 15. deň ) je dňom doručenia. 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 
 

Doručí sa: 

účastníci konania – verejnou vyhláškou 

  

dotknuté orgány 

 

1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica 

2. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O.BOX 52-Bratislava, 837 52  Bratislava 

3. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská súp. č. 2084/12, 960 01  Zvolen 

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

5. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP súp. č. 35/48, 960 01  Zvolen 

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

7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26 

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

9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina 

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

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

12. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 5 

https://www.sliac.sk/
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13. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekomunikačných služieb, 9. mája 1, 974 01  Banská 

Bystrica 

14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Kyjevské námestie 6, 974 01  Banská Bystrica 

15. Ministerstvo obrany, úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

16. Fábian s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01  Banská Bystrica 

 

na vedomie : 

17. Ing. Miroslav Hronec, SPP- distribúcia, a. s. , Útvar investícií STRED, pracovisko Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 

960 24 Zvolen  

 

Co/ MsÚ Sliač 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


