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OU-ZH-OSZP-2021/001500-005 
Žiar nad Hronom 
10. 02. 2021 
  

 
  

  

Rozhodnutie 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E  

  

  

Popis konania / Účastníci konania 

podľa § 68 stavebného zákona stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

  

  

Výrok 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy v zmysle 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 a 

špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

v znení neskorších právnych predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný 

zákon) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) stavebníkovi: MAXMAR s.r.o., Bartošova Lehôtka 

145, 967 01 Kremnica IČO: 36688878 podľa § 68 stavebného zákona stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) p o v o ľ u j e zmenu vodnej stavby „SO.05 Areálová dažďová kanalizácia cez ORL“ v 

rámci stavby „Polyfunkčný objekt“ na pozemku parcelné číslo CKN 531/19 v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom. Realizácia vodnej stavby bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, 

odbor starostlivosti o životné prostredie číslo spisu: č. s.: OU-ZH-OSZP-007760/2018-R-005, č. z.: 

0032538/2018 z 24.09.2018. Zmena vodnej stavby sa týka zmeny predpokladaného termínu ukončenia 

stavby do 31.12.2021.  

  

  

Odôvodnenie 

Stavebník: MAXMAR s.r.o., Bartošova Lehôtka 145, 967 01 Kremnica IČO: 36688878 podal na tunajší úrad 

dňa 06.11.2020 žiadosť vo veci zmeny lehoty dokončenia stavby - podmienky č. 6 rozhodnutia 

Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie č. s.: OU-ZH-OSZP-

007760/2018-R-005, č. z.: 0032538/2018 z 24.09.2018. Citovaným rozhodnutím 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 a podľa § 61 písm. a) vodného zákona príslušným orgánom štátnej 

vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 stavebného zákona špeciálnym stavebným 

úradom, uvedenému stavebníkovi povolil uskutočnenie vodnej stavby „SO.05 Areálová dažďová 

kanalizácia cez ORL“ v rámci stavby „Polyfunkčný objekt“ na pozemku arcelné číslo CKN 531/19 v 



katastrálnom území Žiar nad Hronom. Zmena podmienky č. 6 sa týka zmeny predpokladaného termínu 

ukončenia stavby do 31.12.2021. Dôvodom neukončenia stavby je náročnosť vybavenia 

administratívnych záležitostí týkajúcich sa komplexných povoľovacích procesov a financovania stavby a 

situácia s COVID-19 v SR. Dňa 10.11.2020 bol uhradený správny poplatok vo výške 10,00 eur. Okresný 

úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je 

špeciálnym stavebným úradom, preskúmal predloženú žiadosť o požadovanú zmenu vodnej stavby pred 

jej dokončením v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zistil, že zmenou termínu ukončenia 

stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, alebo neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a 

právom chránené záujmy účastníkov konania. Orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 ods. 3 stavebného 

zákona listom č. s. OU-ZH-OSZP-2020/012821-002, č. z.: 0042600/2020 z 18.11.2020 oznámil účastníkom 

stavebného konania a dotknutým orgánom začatie konania v uvedenej veci a upustenie od ústneho 

pojednávania. Nakoľko ide o stavbu s počtom účastníkov nad 50, oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. 4 

a 5 vodného zákona doručené verejnou vyhláškou. V zákonom stanovenej lehote účastníci konania a 

dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky a pripomienky. Dňa 03.02.2021 mesto Žiar nad Hronom 

tunajšiemu úradu doručilo doklad o doručení oznámenia o začatí vodoprávneho konania verejnou 

vyhláškou. Vzhľadom na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. Rozdeľovník Doručí sa: 1. MAXMAR s.r.o., Bartošova Lehôtka 145, 967 01 

Kremnica 2. Mgr. Marek Minka, Bartošova Lehôtka 145, 967 01 Kremnica 3. Ing. Zita Oremusová, Biela 

ul. č. 9, 949 01 Nitra - projektant 4. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom - 

(oznámené verejnou vyhláškou účastníkom konania) Na vedomie: 5. Technické služby Žiar nad Hronom, 

spol. s.r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom 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. Slovak 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. Mesto Žiar nad Hronom písomne oznámi špeciálnemu 

stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a termín jeho zvesenia z úradnej 

tabule. Rozhodnutie vyvesené dňa ............................. Zvesené dňa ............................... 

.............................................................................. pečiatka, podpis  

  

  

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na 

Okresný úrad Žiar nad Hronom. Po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť 

toto rozhodnutie preskúmané súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku. Proti tomuto 

rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žiar nad 

Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie sa v zmysle § 73 ods. 9 vodného 

zákona v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí 

na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom a na jeho webovej stránke počas 15-tich dní. Toto zverejnenie 

oznámi mesto občanom obvyklým spôsobom. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do 

vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli obce dňom doručenia. 

Toto rozhodnutie môže preskúmať súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.  

  

  
Ing. Dušan Berkeš 

vedúci odboru 



  
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci 

IČO: 00151866 Sufix: 10315 
  

Doručuje sa 

MAXMAR s.r.o., Bartošova Lehôtka 145 , 967 01 Kremnica, Slovenská republika 

Mgr. Marek Minka, Bartošova Lehôtka 145 , 967 01 Kremnica, Slovenská republika 

Zita Oremusová, Biela 940/9, 949 01 Chrenová, Slovenská republika 

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, Slovenská republika 

  

  
Na vedomie  
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom 1 

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina 1 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A.Dubčeka 55/1513, 965 01 Žiar nad Hronom 1 

SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 5586/44b, 825 11 Bratislava 26 Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 

28, 817 62 Bratislava 15 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda - 

Žiar nad Hronom 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, Námestie 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 

  
 


