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STAVEBNÉ POVOLENIE 

č. 209/2021/2021/88-004 



 

 

 

 

OBEC   ČESKÉ   BREZOVO 
Obecný úrad České Brezovo 

985 03 České Brezovo 

__________________________________________________________________________________________ 

Č. 209/2021/2021/88-004                    České Brezovo, 17.06.2021  

 
 

 

Obec České Brezovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona neskorších predpisov, v 

 súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

R O Z H O D N U T I E : 
 

 Podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona sa Obci Utekáč, Obecný úrad č. 848/52, 985 06 Utekáč 
IČO: 17067430, v zastúpení Miroslavom Barutiakom 

 
P O V O Ľ U J E   O D S T R Á N E N I E   S T A V I E B: 

 
1. Demolácia objektov okolo kruhovej veže na pozemku CKN parc. č. 9152/1 stavba súp. č. 1364 – 

trafostanica  a  stavba skladu (stavba neevidovaná v KN) nachádzajúca sa na pozemku CKN parc.č. 

9156/1 k. ú. Utekáč. 

2. Demolácia haly s podpivničeným priestorom vedľa komína (stavba neevidovaná v KN, užívala sa 

ako kmenáreň), nachádzajúca sa na pozemku CKN parc. č. 9156/1 k. ú. Utekáč. 

3. Búranie a spracovanie demolovanej budovy vedľa komína na pozemku CKN parc. č. 9151/1 – 

výrobná hala  k. ú. Utekáč. 

4. Odstránenie objektu pri novej požiarnej zbrojnici na pozemku CKN parc. č. 9151/1- stavba 

výrobnej haly súp. č. 1363 k. ú. Utekáč. 

5. Demolácia objektov okolo trafostanice - 3 stavby skladov, trafostanica nachádzajúcich sa na 

pozemku CKN 9156/1 k. ú. Utekáč (stavby neboli evidované v KN).  

6. Spracovanie jestvujúcej sutiny v areáli . 
  

Obec České Brezovo ako stavebný úrad je oprávnený konať a vydať potrebné povolenia na 

všetky stavby realizované obcou Utekáč na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej 

Bystrici zo dňa 24.10.2017 pod č. KSUBB-2007-949/1815-2-OŠSS-Sl. 
 
 Odstránenie stavby bude uskutočňovať Obec Utekáč za týchto podmienok: 
 

1. Stavby budú odstránené do 31.12.2023. 
2. Odstránenie stavieb bude realizované dodávateľsky výberovým konaním oprávnenou firmou, ktorú 

obec Utekáč ešte nemá vybratú.  

3. Dodržať všeobecnotechnické požiadavky pre odstraňovanie stavieb : 

- stavba sa musí búrať tak, aby sa neohrozovala bezpečnosť okolitých stavieb, osôb a aby sa 

okolie touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo. 

4. Prípojky stavby sa pred odstraňovaním stavby odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia. 

5. Minimalizovať poškodenie okolitých plôch búracou činnosťou. 

6. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 07.05.2021 pod č. OU-PT-OSZP-

2021/000366-003: 

- Pôvodca odpadu môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len 

spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce 

z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzbniknuté odpady je povinný zhromažďovať v mieste ich 

vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného 

odpadu. 
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- Pôvodca odpadu je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť 

spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva a stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť. Odpady s katalógovým číslom 

17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 a 17 05 06 je možné materiálovo zhodnotiť na rekultiváciu lomov, 

ktoré majú povolenie na ich likvidáciu od príslušného banského úradu a súhlas príslušného orgánu 

odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie odpadov na 

spätné zasypávanie. Zoznam zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných 

v Banskobystrickom kraji je uvedený v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického 

kraja na roky 2016 – 2020, ktorý vypracoval Okresný úrad  Bannská Bystrica, ktorý vypracoval 

Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017. 

-  Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám. 

- Pôvodca odpadu predloží tunajšiemu úradu doklady – certifikáty o výstupnom materiály, ktorý 

vznikne činnosťou R5 a to ihneď po ukončení zhodnocovania odpadov. Iba ak pôvodca odpadu 

preukáže, že sa jedná o certifikovaný materiál (nie odpad) môže s týmto materiálom ďalej 

nakladať. 

- V prípade, že pôvodca odpadu bude chcieť využiť odpady (nie výstupný materiál vzniknutý 

činnosťou R5) na terénne úpravy, je  na uvedenú činnosť potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. 

s) zákona o odpadoch  na využívanie odpadov na spätné zasypávanie, ktorý udeľuje Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 

odpadového  hospodárstva podľa § 107 písm. u) zákona o odpadoch. 

- V termíne do 60 dní od odstránenia stavby je pôvodca odpadu povinný doručiť Okresnému úradu 

Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, 

resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) 

o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas odstraňovania predmetnej stavby v súlade so 

zákonom o odpadoch a evidenčné listy odpadu (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. 

o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), za tie druhy odpadov, za 

ktoré neboli predložené v rámci termínu uvedeného v bode 4. 

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie,, 

ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 20.04.2021 pod č. OU-PT-OSZP-

2021/000377-003: 

- Pri odstraňovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať 

v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné 

opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 200/2018 Z .z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach  havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, 

aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo do podzemných vôd, alebo 

do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita. 

- Pri demolačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu už hotových častí vodnej stavby, ktorou sú 

stavebné objekty: „SO 04 Areálová kanalizácia“, „SO 05 Areálový vodovod“ a „SO 06 ČOV“ ako 

súčasti stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ na pozemkoch parciel registra CKN č. 9156/1, 

9156/22, 9156/23, 9152/3 a č. 9152/4 v k. ú. Utekáč a ktorej zhotovenie povolil tunajší úrad 

rozhodnutím  č. OU-PT-OSZO-2018/000772-10 z 28.11.2018. 

8. Búracie práce nebudú vykonávané výbušninami. 
9. Stavebnému úradu oznámiť dátum skutočného začatia prác do 14 dní po ich začatí a v rovnakej 

lehote aj dokončenie prác. 
10. Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. 

11. Po odstránení sutín a stavby sa pozemok využije na stavbu priemyselnej zóny v obci Utekáč. 

 
Námietky účastníkov konania: neboli žiadne. 
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O d ô v o d n e n i e : 

Obec Utekáč, Obecný úrad č. 848/52, 985 06 Utekáč IČO: 17067430, v zastúpení Miroslavom 

Barutiakom podali dňa 13.04.2021 na Obecnom úrade v Českom Brezove žiadosť o povolenie na 

odstránenie stavebných objektov bývalej továrne CLARA v obci Utekáč, na pozemkoch CKN parc. č. 

9152/1, 9156/1, 9151/1  v katastrálnom území Utekáč. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o 

odstránení stavby.   

Jedná sa o odstránenie : 

7. Demolácia objektov okolo kruhovej veže na pozemku CKN parc. č. 9152/1 stavba súp. č. 1364 – 

trafostanica  a  stavba skladu (stavba neevidovaná v KN) nachádzajúca sa na pozemku CKN parc.č. 

9156/1 k. ú. Utekáč. 

8. Demolácia haly s podpivničeným priestorom vedľa komína (stavba neevidovaná v KN, užívala sa 

ako kmenáreň), nachádzajúca sa na pozemku CKN parc. č. 9156/1 k. ú. Utekáč. 

9. Búranie a spracovanie demolovanej budovy vedľa komína na pozemku CKN parc. č. 9151/1 – 

výrobná hala  k. ú. Utekáč. 

10. Odstránenie objektu pri novej požiarnej zbrojnici na pozemku CKN parc. č. 9151/1- stavba 

výrobnej haly súp. č. 1363 k. ú. Utekáč. 

11. Demolácia objektov okolo trafostanice - 3 stavby skladov, trafostanica nachádzajúcich sa na 

pozemku CKN 9156/1 k. ú. Utekáč (stavby neboli evidované v KN).  

12. Spracovanie jestvujúcej sutiny v areáli . 

Konanie bolo dňa 19.04.2021 prerušené pre neúplnosť podania, po doplnení podania sa 

v konaní pokračuje. 

Obec České Brezovo ako stavebný úrad je oprávnený konať a vydať potrebné povolenia na 

všetky stavby realizované obcou Utekáč na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej 

Bystrici zo dňa 24.10.2017 pod č. KSUBB-2007-949/1815-2-OŠSS-Sl. 

Obec České Brezovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona neskorších predpisov,  

podľa § 18 ods.1, § 21 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov oznámil oznámením zo dňa 07.05.2021 začatie konania známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a súčasne nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 16.06.2021. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že 

môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, lebo inak nebude 

k nim prihliadnuté. Do podkladov rozhodnutia bolo možno nahliadnuť pred dňom ústneho 

pojednávania na tunajšom úrade  a pri ústnom pojednávaní. 

 Na konaní bolo zistené, že asanačné práce budú realizované v areáli bývalej továrne CLARA 

v obci Utekáč, mimo pozemkov a budov, v ktorých je evidovaná environmentálna záťaž PT (1786) / 

Utekáč - bývalé sklárne Clara. Súčasný stavebno-technický stav budov je zlý, zodpovedá veku 

a taktiež zanedbanej údržbe. Uvedená továreň je dlhodobo nevyužívaná a v havarijnom stave. 

Existujúce stavebné objekty boli zhotovené zo železobetónového skeletu s tehlovou výplňou. Stropy 

sú železobetónové. Jednotlivé haly už nemajú akékoľvek výplne otvorov. Podlahy hál sú betónové 

zhotovené na podkladovom betóne, alebo dláždenom podklade a zhutnenom podsype. Steny sú 

murované z plných tehál. Všetky existujúce nosné konštrukcie hál sú značne poškodené. Na 

železobetónových prvkoch došlo v dôsledku zatekania a premŕzania k odlúpnutiu betónu od výstuže 

a k zvýšenej korózii výstuže, čo je sprevádzané značným úbytkom nosnosti hlavných nosných 

konštrukcií. Na základe týchto zistení je navrhnuté nadzemnú časť existujúcich objektov zbúrať. 

Základný postup pri demolácii stavby: odpojenie stavby od prípojok inžinierskych sietí – v súčasnosti 

sú všetky prípojky odpojené, demontáž strešnej krytiny, postupná demontáž (búranie) stropných 

konštrukcií, postupné búranie stien, vyčistenie stavby, priebežné drvenie a triedenie stavebnej sutiny 

priamo v priestore areálu továrne, odovzdanie separovaného odpadu, odvoz sutiny na najbližšiu 

skládku a jej následné uloženie a zneškodnenie. 
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  K vydaniu povolenia sa vyjadril Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o ŽP vyjadreniami 

zo dňa zo dňa 07.05.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000366-003 a zo dňa 20.04.2021 pod č. OU-PT-

OSZP-2021/000377-003: 

Na základe zistených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 
 Správny poplatok sa nevyberal, žiadateľ je v zmysle §4 ods.1 písm.a/ zák.č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správnych poplatkov. 
 
P o u č e n i e : 
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53, § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 

podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 

poriadok. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ivan   M i k o 

                                                                                                          starosta  

 

 

 

Doručuje sa účastníkom konania: 

1. Obec Utekáč, Obecný úrad v Utekáči č. 848, 985 06 Utekáč 

 

 

 

Na vedomie:  

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská 

Bystrica 

 

 

         

 

 

 

 
 


