
OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom
20.09.2017 OU-ZH-OSZP-011446-04/2017 Ing. Beňová 03.10.2017

Číslo záznamu: 033818/2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
O z n á m e n i e  o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
právnych predpisov s ním súvisiacich (ďalej len stavebný zákon) a v súlade s § 73 ods. 4 zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) vo 
veci povolenia na realizáciu vodnej stavby a pozvanie na ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním

Obec Horná Ves, zastúpená starostkou obce, 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 
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.
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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.

Súčasťou žiadosti boli výpisy z listov vlastníctva č. 632 zo dňa 20.9.2017 a č.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 
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.

Stavba sa bude podľa predloženej žiadosti realizovať dodávateľsky a dodávateľ stavby bude 
vybratý výberovým konaním.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 
ods. 1 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 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 v znení 
neskorších predpisov orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 120 stavebného zákona a § 61 
písm. c) vodného zákona špeciálnym stavebný úradom, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v platnom žnem, oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne 
nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

06.11.2017 o 9.00 hod. (v pondelok) 

so stretnutím pozvaných na obecnom úrade obce Horná Ves.

Najneskôr na ústnom pojednávaní žiadateľ doloží stanovisko OR PZ OPI v Žiari nad 
Hronom, Chrástekova ul.123, 96501 Žiar nad Hronom.

Na ústnom pojednávaní je nutná účasť štatutárneho zástupcu. Podľa § 17 zákona č.71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, účastníci konania, ich zákonní 
zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si 
zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho 
zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.
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Nakoľko ide 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 predpisov a 
v súlade s § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona a § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, nemožno brať na 
zreteľ. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, a to počas úradných 
hodín.

Príloha 1

Doručuje sa 
podľa rozdeľovníka

Okru? ■' s* / ja r  na o  Hronom 
Ocfboí -.ťivosts o životné prostredie 

Námestie Matice slovenskej 8 
965 01 Žiar nad Hronom

Toto oznámenie bude v súlade s § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona doručené formou verejnej 
vyhlášky. Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona musí byť oznámenie o začatí vodoprávneho 
konania vyvesené po dobu najmenej 30 dní na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a obci 
Horná Ves a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Mesto Žiar nad Hronom 
a obec Horná Ves písomne oznámia špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia 
na úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.

Vyvesené dňa..... Zvesené dňa

m e s t o
ŽIAR NAD HRONOM 

-5-

odtlačok pečiatky, podpis

Oznámenie o začatí konania 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
1. Obec Horná Ves, starostka obce
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. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán 

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

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

Hronom
13. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
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