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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

Vec
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby -  SO.05 Areálová dažďová 
kanalizácia cez ORL podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych 
predpisov a o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd do podzemných vôd
- o z n á m e n i e  o začatí stavebného konania podľa §61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním 
súvisiacich (ďalej len stavebný zákon) v súlade s § 73 ods. 4 a 5 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon), o povolení orgánu 
štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 
stavebného zákona a o začatí konania podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie 
vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd a pozvanie na ú s t n e  p o j e d n á v a n i e

Stavebník: MAXMAR s.r.o., Bartošova Lehôtka 145. 967 01 Kremnica, IČO: 36688878 
podal na tunajší úrad dňa 27.06.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 
vodného zákona v súlade s § 66 stavebného na realizáciu vodnej stavby „SO.05 Areálová 
dažďová kanalizácia cez ORL“ v rámci stavby „Polyfunkčný objekt“ v k. ú. Žiar nad Hronom a 
vo veci vydania povolenia na vypúšťanie prečistených vôd z povrchového odtoku do 
podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Súčasťou žiadosti bol projekt stavby, zoznam účastníkov stavebného konania,, 
výpis z katastra nehnuteľností -  výpis z LV č. 3871, kópia katastrálnej mapy, rozhodnutie Mesta 
Žiar nad Hronom č.s. 1003/2018 O: 14004/2018 z 23.03.2018 o umiestnení stavby; súhlas 
vlastníka pozemku CKN 531/19 k výstavbe; hydrogeologický posudok vypracovaný RNDr. 
Emilom Ďurovičom, NOBAGEOS Nová Baňa v mesiaci 06/2018; list mesta Žiar nad Hronom č. 
1951/2018 O: 16604/2018 z 31.05.2018; stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORHZ- 
ZH1-398-002/2018 z 08.06.2018záväzné stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom č.s. 
1/2017/01851-2 z 18.12.2017; vyjadrenia OU Žiar nad Hronom -  odbor SoŽP: úsek ŠVS č. OU- 
ZH-OSZP-014203-002/2017 z 14.12.2017, úsek ŠSOH č. OU-ZH-OSZP-000804/2018 
z 17.1.2018; vyjadrenie OR PZ v Žiari nad Hronom -  ODI č. ORPZ-ZH-ODI-49-043/2018 
z 31.05.2018; list Technických služieb Žiar nad Hronom, s.r.o. z 11.12.2017; vyjadrenia: 
Michlovský, s.r.o. Banská Bystrica č. BB-00231/2018 z 9.1.2018, SSE, a.s. Žilina zn.
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4300073481 z 15.08.2017, Veolia Energia Žiar nad Hronom s.r.o. č. 82/2017 z 10.1.2017, 
Veolia Energia Žiar nad Hronom s.r.o. č. 38/2018/Mr z 28.5.2018, SPP, a.s. Bratislava č. 
TD/KS/0013/2018/Ba z 10.1.2018, SPP, a.s. Bratislava č. TD/KS/0372/2018/Ba z30.5.2018, 
Slovák telekom, a.s. Bratislava č. 6611800518 z 9.1.2018, StVPS, a.s. B. Bystrica zn. 
RK/591 1/2018TPO/705/2018 z 25.05.2018

SO.05 Areálová dažďová kanalizácia cez ORL
dažďová kanalizácia zaolejovaných vôd odvádza prečistenú dažďovú vodu zo spevnených 
plôch (parkovísk) 367 m2 a vodu zo striech 167 m2 do infiltračnej drenáže z betónových 
skruží (j) 1000 mm,

-  odlučovač ropných látok -  dodávateľ Klartec s.r.o., typ KLk 5/1 s o výkone do 5 1/s 
s kvalitou čistenia do 0,5 mg/1 v ukazovateli NEL,
infiltračná drenáž - betónové skruže (J> 1000 mm, triedený štrk fr. 16-32 mm

-  predpokladané množstvo vypúšťaných vôd do podzemných vôd:
-  zo spevnených plôch: 4,05 1/s, 242 nr/rok
-  zo striech: 2,6 1/s, 110 m3/rok

Pozemok CKN 531/19 v k. ú. Žiar nad Hronom je na liste vlastníctva č. 3871 vedený ako 
zastavané plochy a nádvoria a je vo vlastníctve Mgr. Mareka Minku, Bartošova Lehôtka 145, 
967 01 Kremnica. Uvedené skutočnosti stavebník dokázal výpisom z citovaného listu vlastníctva 
z katastra nehnuteľností Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor. Účastníkmi 
stavebného konania sú: stavebník; Mgr. Marek Minka, Bartošova Lehôtka 145, 967 01 
Kremnica; vlastníci susedných pozemkov; Ing. Zita Oremusová -  projektant.

Vodná stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú v mesiaci 
02/2018 vypracovala Ing. Zita Oremusová.

Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad rozhodnutím č. s.: 1003/2018 0:14004/2018 
z 23.03.2018 umiestnilo stavbu „Polyfunkčný objekt“.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v danej veci.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa 
§ 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 v platnom znení, zákona č. 
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení a podľa § 61 písm. a) vodného zákona príslušným orgánom štátnej vodnej 
správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 stavebného špeciálnym stavebným 
úradom, nariaďuje ústne pojednávanie na deň

18.09.2018 o 9,00 hod.

so stretnutím v priestoroch Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie. Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom, 4. poschodie, č. dverí 65.

Predmetom konania bude prerokovanie podmienok realizácie vodnej stavby a podmienok 
povolenia na osobitné užívanie vôd -  vypúšťanie prečistených vôd z povrchového odtoku 
z areálu stavby „Polyfunkčný objekt“ do podzemných vôd.

Na ústnom pojednávaní stavebník predloží:
-  doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100 €,
-  záväzné stanovisko mesta Žiar nad Hronom podľa § 120 stavebného zákona k vydaniu 

vodohospodárskeho povolenia,
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-  hydrogeologický prieskum na infiltráciu zrážkovej vody do podzemných vôd pre 
naprojektované množstvo vypúšťaných vôd 6,65 1/s,

-  údaje o: termíne ukončenia stavby, spôsobe realizácie stavby.

Program:
1. Prezentácia zúčastnených
2. Oboznámenie s predmetom konania
3. Priebeh pojednávania (prerokovanie podmienok stavebného povolenia, podmienok povolenia 

na osobitné užívanie vôd, zaujatie písomných stanovísk)
4. Záver pojednávania

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, lebo inak k nim nebude prihliadnuté. Účasť na konaní je 
nutná. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť plnú moc. Predpokladaný záver pojednávania: 12,00 hod..

Doručuje sa: podľa rozdeľovniká

v>kresný úrad Žiar nad Hronom
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie Matice slovenskej 8

Ing. Dušan B e r k e š 
vedúci odboru

Toto oznámenie bude v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona doručené formou verejnej 
vyhlášky. Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona musí byť pozvanie na ústne pojednávanie 
oznámené verejnou vyhláškou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním. Na základe 
uvedeného mesto Žiar nad Hronom oznámi termín ústneho pojednávania na úradnej tabuli mesta 
a súčasne zverejní 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 písomne oznámi 
špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli a termín jeho 
zvesenia z úradnej tabule.

Vyvesené dňa.. t . Ĺ . Í : ......f ..f. Zvesené dňa

M E S T O
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Rozdeľovník

1. MAXMAR s.r.o., Bartošova Lehôtka 145, 967 01 Kremnica
2. Mgr. Marek Minka, Bartošova Lehôtka 145, 967 01 Kremnica
3. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom - (oznámené verejnou 

vyhláškou účastníkom konania)
4. Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad 

Hronom
5. Ing. Zita Oremusová, Biela ul. č. 9, 949 01 Nitra
6. Michlovský, s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
7. Stredoslovenská distribučná, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Žiar nad Hronom
9. SPP-Distribúcia, a. s . , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. StVPS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
11. Slovák Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad 

Hronom
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom, Ul. Priemyselná, 965 01 Žiar nad Hronom
14. OU Žiar nad Hronom, odbor SoŽP, ŠSOH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/ Hr.

4


