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ROZHODNUTIE L ' we - — wr  'v*ľ*

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 
1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR 
SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) orgánom 
štátnej vodnej správy a v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len stavebný zákon) 
špeciálnym stavebným úradom, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o správnom konám), na základe žiadosti Obce 
Horná Ves, Horná Ves 17, 967 01 Kremnica, IČO 31 095 933, vykonaného konania 
a predložených dokladov

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Horná Ves, Horná Ves 17, 967 01 Kremnica 
IČO: 31 095 933

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, T W s tavebného zákona a v súlade s
žakôna o správnom konaní

realizáciu vodnej stavby: Oprava oporného múru cesty po povodni v obci Horná Ves 
ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela: CKN 379/1 a 392 (EKN 710)
katastrálne územie : Horná Ves

Technicky popis:
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh opravy oporného múru toku Lúčanský potok 

v obci Horná Ves. Rekonštruovať sa bude len pravý breh Lúčanského potoka, druhý breh sa len 
mechanicky prečistí. Navrhuje sa kompletná asanácia jestvujúceho oporného múra situovaného 
medzi vodným tokom a miestnou asfaltovou komunikáciou. Na jeho mieste bude vybudovaný 
nový monolitický železobetónový oporný múr s obkladom zo štiepaného andenzitu. Z dôvodu 
zastabilizovania konštrukcie miestnej komunikácie bude nutné realizovať oporný múr po 
menších záberoch. Tečúca voda v Lúčanského potoku bude prevádzaná počas výstavby 
potrubím, tak aby bolo koryto suché.



Stavba bude rozdelená na 1. a 2. etapu výstavby z dôvodu postupnej realizácie s ohľadom na 
zimné obdobie. Rekonštrukciou sa vyrovná pozdĺžny profil nivelety do jednotného sklonu. Dĺžka
1. etapy je 102,0 m a dĺžka 2. etapy je  91,9 m. Celková dĺžka úpravy oporného múru je 193,9 m.

V hornej časti oporného múra sa osadí ochranné zábradlie. Súčasťou riešenia trasovania 
nového oporného múru je aj zabezpečenie existujúcich vstupov na súkromné pozemky. Miestna 
spevnená komunikácia bude v prípade jej poškodenia spätne upravená.

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby „Oprava oporného múru cesty po povodni 

v obci Horná Ves“, ktorá sa má realizovať na pozemku parcela CKN 379/1 a 392 (EKN 710) 
v k.ú. Horná Ves.

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval JFcon tri, s.r.o., Konská 85/289,032 04 Konská, 
zodpovedný projektant Ing. Ľuboš Jakubec v mesiaci október 2016.

3. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho 
stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce 
sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na 
stavenisku.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až 53 
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášky MŽP 
SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.

6. Vzhľadom na charakter stavebných prác zasahujúcich do koryta dotknutého vodného toku je 
potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len 
PPZP) zhotoviteľa stavby podľa §10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 
povodňami v znení neskorších právnych predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti 
v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z.z. 
Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia 
rekonštrukčných prác na predmetnom opornom múre na adresu SVP, š.p., OZ B.Bystrica 
k jeho odsúhlaseniu. So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP 
zhotoviteľa stavby zo stran^yprávcu vodného toku a jeho schválení zo 
správy, ktorým j e- Okresný ť rô t Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o-

7. Predmetný oporný múr priamo súvisí s miestnou komunikáciou (zabezpečuje jej stabilitu). 
SVP, š.p., OZ B. Bystrica predmetný oporný múr neuvažuje prevziať do svojho majetku. 
Počas výstavby n. prevádzky-stavby dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu 
povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov 
v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií a zariadení. 
Stavbu realizovať počas minimálnych alebo bežných prietokov vo vodnom toku.

10. Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v blízkosti koryta vodného toku, ktoré 
by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.

11. Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených 
vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona povinní na 
vlastné náklady:
a) Dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok 

vôd
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9.

b) Zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom
c) Odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku
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12. Pri plánovaných výruboch postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 23 vodného zákona, dodržiavať zákon č. 17 
/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvostupňový štátny orgán ochrany 
prírody .a krajiny, ktorým je iná obec, určená príslušným okresným úradom (Okresným 
úradom Žiar nad Hronom), vykonávajúca konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny (§ 69 
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

14. Výrub porastov v nevyhnutnom rozsahu realizovať v mimovegetačnom období (október až 
marec). Po ukončení výrubu predmetné miesto a pobrežné pozemky dočistiť od zvyškov 
drevnej hmoty

15. Podľa § 2 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za 
povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za 
škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 
Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou 
alebo katastrofou.

16. Začatie a ukončenie stavebných prác žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p., Správy povodia 
stredného Hrona Zvolen na mobilnom čísle 0903 601 829 (Ing. Čemaj).

17. V predmetnej lokalite katastra Horná Ves KN- C 379/1, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú 
nadzemné vzdušné NN vedenia vyhotovené vodičom bez izolácie 3x70+50 AlFe 6 
a podperné body tohto vedenia NN v majetku SSE- D, a.s. Káblové vedenie NN 0,42 kV sa 
v blízkosti uvedenej parcely nenachádzajú. Uvedené NN vzdušné vedenie môže kolidovať 
z uvedenou stavbou preto je potrebné ho rešpektovať pri prácach.

18. Od uvedených energetických zariadení dodržiavať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii 
výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podpemýclrbodov.

19. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného 
zákona j e pre určenie.:pr-esnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky jirvy^BÉte::'

v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať 
postup prác na príslušnom stredisku údržba Žiar nad Hronom.

21. Porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zartadenra-v správe 
SSE-D, a.s.

22. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
23. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby 

investora.
25. Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke 

odpadu.
26. Pri vzniku nebezpečných odpadov je potrebné s nimi nakladať v súlade so zákonom č. 

79/2015. Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázateľne ich 
likvidovať na riadenej skládke nebezpečného odpadu.

27. Zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe StVPS, a.s., Závod 
06 Zvolen, Žiar nad Hronom v záujmovom území.
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28. StVPS, a.s., vykonáva vytýčenie verejného vodovodu na základe objednávky investora, 
predloženej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom a prevádzky vodovodov Kremnica, 
kontakt vedúci prevádzky -  p. Reichmann, č. tel. 0907 050 902.

29. StVPS, a.s., vykonáva vytýčenie verejnej kanalizácie na základe objednávky investora, 
predloženej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom, a prevádzky kanalizácií žiar nad 
Hronom, kontakt oprávnený zástupca- p. Vrška, č. tel. 048/43 27 349.

30. Nakoľko sa navrhovaná stavba bude realizovať v ochrannom pásme verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie, zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii stavby nedošlo 
k poškodeniu verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie v správe StVPS, a.s.

31. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejného vodovodu, resp. verejnej 
kanalizácie, zabezpečí investor opravu tohto potrubia výhradne u StVPS, a.s., prevádzka 
vodovodov Kremnica, resp. prevádzka kanalizácií Žiara nad Hronom.

32. V prípade, že počas stavebných prác bude nevyhnutné zabezpečiť čerpanie podzemných vôd 
a ich vypúšťanie do povrchových vôd, stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy 
o vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. K žiadosti doloží vyjadrenie 
SVP š.p. OZ Banská Bystrica ako správcu vodohospodársky významných vodných tokov 
k takému vypúšťaniu.

33. V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebné realizovať výrub stromov a krovov v koryte 
toku a na pobrežných pozemkoch toku, na povolenie výrubu je v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) 
vodného zákona príslušný orgán štátnej vodnej správy.

34. Počas realizácie stavebných úprav dbať na dobrý technický stav techniky a vozidiel tak, aby 
nemohlo dôjsť k úniku ropných látok, napr. poškodením hydraulických systémov, nádrží ap.

35. Zabezpečiť, aby v mieste realizácie činnosti mal realizátor prác vždy k dispozícii prostriedky 
pre zabránenie úniku ropných látok v prípade havarijného stavu na technike (havarijná 
súprava, sorpčné plachty ap).

36. Pri realizácii stavby a jej prevádzkovaní je  investor povinný postupovať v zmysle ustanovení
vo dného zákona. —

37. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je  stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Sekcia 
údržby, -Mlyj3£kjá: Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektroníeky^^ stredníctvom online

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie plynárenských 
zariadení doozzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytýčenia nepresiahned-hodinu.

39. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel. č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác.

40. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení.

41. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

42. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov.

na webovom sídle SPP-D
38. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
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43. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je  stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

44. 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.

45. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu.

46. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

47. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.

48. 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 sankciu vo výške 300 € až 150 000 €.

49. Stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02 **.

50. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a /alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

51. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01 .

52. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

53. Stavebník je^povinný pri uložení nového oporného múru z betónu-s-eeeľovou výstužou podľa 
tvaru v súlade s PD realizovať jeho uloženia vo vzťahu jednotlivým PZ- STL prípojkám

len za účasti zástupcu prevádzkovateľá^jštez=dôvodu zabezpečenia 
ZP koncovým odberateľom^plymii .-j ■

54. Pokiaľ si realizácia stavby vyžiada obmedzenie v cestnej premávke je potrebné spracovať 
projekt organizácie dopravy a tento následne predložiť na posúdenie Okresnému dopravnému 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v ŽiarwiacUHronom.

5,5. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom 
si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť 
a plynulosť v cestnej premávky, alebo iný verejný záujem.

56. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľom stavby bude vybraný na základe 
výsledkov výberového konania. Dodávateľ zabezpečí odborné vedenie stavby.

57. Stavebník je povinný písomne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby 
a dodávateľa stavebných prác.

58. Predpokladaný termín ukončenia stavby je november 2021.
59. Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete a počas výstavby 

dodržiavať bezpečnostné predpisy.
60. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa 

§ 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.
61. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď 

nadobudne právoplatnosť.
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62. S realizáciou stavby sa môže začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
63. Po ukončení stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na jej 

uvedenie do prevádzky.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V zákonom určenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Maietko - právne vysporiadanie:
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela CKN 379/1 a 392 (EKN 710) v k.ú. Horná 

Ves, ktoré sú podľa listov vlastníctva (č.632 a 753) vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný stavebný úrad pre vydanie územného rozhodnutia, 
vydalo listom č. 3973/2017 0:21713/2017 zo dňa 03.10.2017 súhlas podľa § 120 stavebného 
zákona a zároveň týmto listom upustilo od vydania samostatného územného rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je obec oslobodená od správnych poplatkov.

ODÔVODNENIE

Obec Horná Ves, Horná Ves 17, 967 01 Kremnica, IČO 31 095 933, požiadala listom 
doručeným dňa 20.09.2017 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie o vydanie stavebného rozhodnutia na vodnú stavbu „Oprava oporného múru cesty po 
povodni v-obci Horná Ves“, ktorá sa má realizovať na pozemku parcela CKN 379/1 a 392 (EKN 
710) v k.ú. Horná Ves. Investorom stavby je Obec Horná Ves, Horná Ves 17, 967 01 Kremnica. 
Projektovú dokumentáciu vypracoval JFcon tri, s.r.o., Konská 85/289,032 04 Konská, 
zodpovedný projektant Ing. Ľuboš Jakubec v mesiaci október 2016.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh opravy oporného múru toku Lúčanský potok
druhý breh sa len 
múra situovaného 
bude vybudovaný

nový monolitický železobetónový oporný múr s obkladom zo štiepaného andenzitu. Z dôvodu 
zastabilizovania konštrukcie miestnej komunikácie bude_jnuíné_jr.ealizovať oporný múr po 
menších záberoch. Tečúca voda v Lúčanského potoku bude prevádzaná počas výstavby 
potrubím, tak aby bolo koryto suché. Stavba bude rozdelená na 1. a 2. etapu výstavby z dôvodu 
postupnej realizácie s ohľadom na zimné obdobie. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky a 
dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním.

Súčasťou žiadosti boli výpisy z listov vlastníctva č. 632 zo dňa 20.9.2017 ač.753 zo dňa 
25.09.2017, kópia katastrálnej mapy zo dňa 20.09.2017, projektová dokumentácia, vyjadrenia 
StVPS, a.s. Banská Bystrica č. TPC 112/2017 zo dňa 17.02.2017, vyjadrenia Okresného úradu 
Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2017/001440 zo 
dňa 30.01.2017 -  ŠVS, č. OU-ZH-OSZP-2017/001421 zo dňa 08.02.2017 -  OH, č. OU-ZH- 
OSZP-2017/001525 zo dňa 14.02.2017 -  OPaK, vyjadrenie SPP - distribúcia, Mlynské nivy 
44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0591/2017 zo dňa 20.07.2017, vyjadrenie SSE - distribúcia, 
a.s., Žilina č.4600031621 zo dňa 16.02.2017, vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica č. CS 
SVP OZ BB 19/2017/20, CZ 1906/2017-39211 zo dňa 10.02.2017. Dňa 3.10.2017 bolo doručené

ého potoka,y /e s .  Rekonštruovať sa bude len pravý breh Lú 
istí. Navrhuje sa kompletná asanácia 

medzi vodným tokom a miestnou asfaltovou komunikáciou. Na jeho mieste
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záväzné stanovisko mesta Žiar nad Hronom č. 3973/2017, 0:21713/2017 zo dňa 03.10.2017, 
ktorým bolo upustené od vydania územného rozhodnutia a zároveň ním bol daný súhlas podľa § 
120 ods. 2 stavebného zákona.

Špeciálny stavebný úrad listom č. OU-ZH- OSZP-011446-04/2017 zo dňa 03.10.2017 
oznámil začatie vodoprávneho konania a súčasne k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne 
pojednávanie na deň 06.11.2017. Nakoľko išlo o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom 
konania a úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej 
veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, toto oznámenie o začatí konania bude 
doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších právnych predpisová v súlade s § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona a § 61 ods. 4 
stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo v súlade s § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona 
doručené formou verejnej vyhlášky. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli 
obce Horná Ves dňa 06.10.20107 a zvesené z úradnej tabule dňa 06.11.2017. Oznámenie o začatí 
konania bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom dňa 06.10.20107 a zvesené 
z úradnej tabule dňa 06.11.2017. Súčasne v tomto termíne bolo vyvesené na úradnej tabuli 
tunajšieho úradu a webovom sídle. V pozvánke bola žiadosť popísaná a účastníci konania ako aj 
dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, lebo inak nebudú brané na zreteľ.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou 
dokumentáciou, predloženými dokladmi a podmienkami v nich uplatnenými. Predložené bolo 
vyjadrenie OR PZ ODI v Žiari nad Hronom, Chrástekova ul.123, 96501 Žiar nad Hronom č. 
ORPZ-ZH-ODI-26-100/2017 zo dňa 18.10.2017. Podmienky uplatnené k predmetu konania k 
realizácii stavby sú súčasťou podmienok tohto rozhodnutia. Súčasťou rozhodnutia sú aj 
podmienky z týchto vyjadrení pre budúce užívanie stavby. Neúčasť na ústnom pojednávaní 
ospravedlnil zástupca StVPS, a.s. Banská Bystrica s tým, že StVPS, a.s. Banská Bystrica súhlasí 
s vydaním stavebného rozhodnutia, ak budú dodržané podmienky vyjadrenia č. TPC 112/2017 
zo dňa 17.02.2017. So zreteľom na to, že stavebník chce požiadať o spolufinancovanie stavby, 
bol—prerokovaný termín na ukončenie stavby a aj platnosti povolenia. Na základe návrhu 
stavebníka bolo na ústnom pojednávaní prerokované, že stavebné povolenie stráca platnosť, ak 

-.sâ sa-stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, ked? nadobudne právoplatnosť a na základe 
návrtot—stavebníka je v rozhodnutí ako predpolcladaný^gúžgmín dokončenia stavby určený 
november 2021. Zároveň bolo na ústnom pojednávaní prerokované, že SVP, š.p. OZ Banská 
Bystrica vo svojom stanovisku upozornil na to, že v rámci platnej legislatívy na úseku vodného 

-hospodárstva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo—odstránenie stavieb vo vodách a na 
pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) vydáva príslušný orgán štátnej správy. 
Prerokované bolo, že podľa § 27 vodného zákona, súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa 
vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré 
nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona. Predmetná stavba je povoľovaná ako vodná 
stavba špeciálnym stavebným úradom, a teda súhlas tunajšieho úradu nie je potrebný. Z priebehu 
ústneho pojednávania j e vyhotovená zápisnica, ktorá je súčasťou spisu.

Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom 
konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených 
v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením (ani 
užívaním) stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel stavebný 
úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Námietky uplatnené k stavebnému 
vodoprávnemu povoleniu boli akceptované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
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Tunajší úrad rozhodoval v súlade s 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, 
ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona o správnom 
konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo 
výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené 
záujmy účastníkov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona o správnom konaní právo 
podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o 
životné prostredie. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom podľa ustanovení Správneho 
súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie-bude-v súlade s § 73 ods. 8 vodného zákona doručené^ibrmou verejnej 
vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na úradnej tabuli obci Horná Ves 
a mesta Žiar nad-H ronom ^ súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste v- súlade s §

Zb. o správnom konaní v znení Dňom
doručenia je posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky. Obec Horná Ves a mesto Žiar nad 
Hronom písomne oznámia špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na 
úradnej tabuli, a Jermi n jeho zvesenia z úradnej tabule. ---------- -------------

Vyvesené d ň a .... HtsJ.Ĺ.Ĺtl.í. Zvesené dňa

*  M E S T
žía i? n a d

-5-
íRQNQM

odtlačok pečiatky, podpis

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
Obec Horná Ves, starostka obce, 967 01 Kremnica
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
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Rozdeľovník 
Rozhodnutie sa doručí
1. Obec Horná Ves, Horná Ves 17, 967 01 Kremnica
2. JFcon tri, s.r.o., Konská 85/289,032 04 Konská
3. SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
4. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
5. Ostatm účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán 

odpadového hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie -  OPaK, Nám. 

Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
8. OR PZ ODI v Žiari nad Hronom, Chrástekova ul. 123, 96501 Žiar nad Hronom
9. SSE - distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 19 Bratislava 26
11. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
12. Ministerstvo obrany SR, Sekcia a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 932 47 Bratislava
13. OR Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 127, 96501 Žiar nad 

Hronom
14. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
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