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Číslo spisu: 1237/2018 O:14663/2018 Žiar nad Hronom: 04.04.2018   
Vybavuje: Tóthová 
 
 
 
 
 
 
 

                                             STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

 Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je  podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 117 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, 
posúdila žiadosť zo dňa 22.02.2018 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dostavba výbory bentonitu“ 
na pozemkoch parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné 
Opatovce obec Žiar nad Hronom stavebníka ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica,         
IČO: 31 600 891 v  stavebnom konaní a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 
stavebného zákona rozhodlo takto: 

 
podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré 
ustanovenia stavebného zákona sa 
 
stavebníkovi: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891      
 

povoľuje 
 
stavba: „Dostavba výbory bentonitu“  
na pozemkoch  parc. číslo: CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458  
v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom.  
 
Stavba obsahuje: 
SO 01 Expedičný sklad bentonitu 
SO 02 Sklad vstupnej suroviny 
SO 03 Prístrešok pred natrifikáciou 
SO 04 Rekonštrukcia komunikácie 
SO 07 Voľná skládka vstupnej suroviny 
 

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 
v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom  

 SO-01 Expedičný sklad bentonitu  
 Stavba – ľahká oceľová hala, jednoduchej dispozície, opláštená trapézovým plechom, nepravidelného 

tvaru (obdĺžnikový pôdorys so skosenou stranou – rozmerov 24,30x19,86m), so sedlovou strechou, 
strešná krytina – trapézový plech. Založená bude na betónových pätkách 1200x1200 mm z prostého 
betónu C12/15 a pásoch. Podlaha bude betónová – priemyselná. Objekt bude vybavený technickým 
zariadením - elektroinštalácia a bleskozvod.  

SO-02 Sklad vstupnej suroviny 
Stavba o pôdorysných rozmeroch 21,70 x 22,00 m – ľahká oceľová hala štvorcového pôdorysu, 
z troch strán obmurovaná do výšky 2,00 m, so sedlovou strechou, strešná krytina – trapézový plech. 
Založená bude na betónových pätkách 1200x1200 mm z prostého betónu C12/15 a pásoch. Podlaha 
bude betónová C20/25 – priemyselná. Objekt bude vybavený technickým zariadením - 
elektroinštalácia a bleskozvod. 
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SO-03 Prístrešok pred natrifikáciou  
Stavba o pôdorysných rozmeroch 12,00 x 16,3 m – ľahká oceľová hala, jednoduchej dispozície, ktorá 
bude z juhovýchodnej a severozápadnej strany do výšky 2,0m obmurovaná; strešná konštrukcia 
sedlová;  strešná krytina trapézový plech. Založená bude na betónových pätkách 1200x1200 mm 
z prostého betónu C12/15 a pásoch. Podlaha bude betónová C20/25 – priemyselná. Objekt bude 
vybavený technickým zariadením - elektroinštalácia a bleskozvod. 

SO-04 Rekonštrukcia komunikácie  
Rekonštrukcia komunikácie upravuje a dopĺňa existujúce vnútroareálové komunikácie na 
sprístupnenie stavby. Komunikácie budú s betónovým vrchným krytom; šírky 4,5m s obrubníkmi.  
Konštrukčné riešenie: - cementobetónový kryt cestnej komunikácie, sk. III. a IV. s výstužou – 
zvarovanou sieťou KARI ø8 oká 150x150 hr. 200mmm; podklad z kameniva drveného hr. 300mm; 
rastlý terén. 
Komunikácie budú vyspádované obojstranne k obrubníkom a dažďové vody budú zvedené do 
dažďovej kanalizácie. 

SO 07 Voľná skládka vstupnej suroviny 
Skládku budú tvoriť dva boxy so zvislými stenami výšky 3,0m, navrhnuté z grefa panelov s betónovou 
podlahou. Skladovaná surovina bude prekrytá igelitovými plachtami, proti rozprašovanie 
a premočeniu. Voľná skládka má pôdorysný tvar nepravidelného trojuholníka. Betónová plocha bude 
z betónu C20/25, konštrukčne vystužená KARI rohožami 100/100/6 – pri spodnom aj hornom okraji 
podlahy.  

2. Napojenie na inžinierske siete: 
dopravné napojenie  - na existujúcu areálovú komunikáciu, 
napojenie na elektrinu – nový rozvod elektroinštalácie napojený existujúci vnútroareálový rozvod 

a bleskozvod, 
odkanalizovanie - nová dažďová kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody zo striech a komunikácie, 
napojenie na vodu – existujúce. 

3. Stavba  bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom     
v stavebnom  konaní,  ktorá  je  súčasťou  tohto  rozhodnutia,  prípadné  zmeny  nesmú byť   vykonané 
bez  predchádzajúceho  povolenia  stavebného úradu.  Projektovú dokumentáciu   vypracoval  Ing. Peter 
Lichý, autorizovaný stavebný inžinier, 2250 * A 1 Pozemné stavby, AGROING – LICHÝ, s.r.o., 
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica. Podľa § 46 stavebného zákona projektant vypracovaného 
projektu stavby zodpovedá za jeho správnosť, úplnosť ako aj za jeho realizovateľnosť. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby číslo 
spisu 544/2018 (3878/2017) O:1413/2018 zo dňa 23.01.2018 právnickou alebo fyzickou osobou na to 
oprávnenou. 

5. Pri uskutočňovaní stavby  je  nutné  dodržiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti práce technických 
zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002   
Z. z., ktorou sa  ustanovujú    podrobnosti   o   všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu 
a  o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

7. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na 
stavby podľa § 43d stavebného zákona. 

8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, 
stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

9. Stavebník je povinný písomne nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby. 
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky – ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica. 

Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.  
11. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

inžinierskych sietí ich vlastníkmi resp. správcami a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení. 
12. Stavba bude ukončená najneskôr do 03/2021.  
13. V zmysle § 46d stavebného zákona je stavebník povinný viesť od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác stavebný denník. 
14. Vyznačiť priestor, kde sa práce budú realizovať a hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre chodcov. 
15. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta). 
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16. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník bezodkladne. 
17. Stavebník je povinný zabezpečiť pri vyvážaní stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred 

výjazdom zo staveniska. 
18. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách 
a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

19. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečovať opatrenia v zmysle vyhláška Slovenského úradu 
bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení a nariadenia vlády SR č. 369/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

20. Stavebník je povinný technologickou disciplínou zabezpečiť počas stavebných prác zníženie negatívnych 
vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie prašnosti a hlučnosti v súlade s vyhláškou MZ 
SR č. 549/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí). 

21. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou 
disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie 
hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami. 

22. Stavenisko nesmie ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, 
obmedzovať prístup k priľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia. 

23. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby 
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

24.Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie  

-  V priebehu realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch. 

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby 
navrhovateľa (stavebníka). 

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

- Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o dopadoch uložiť, alebo ponechať odpad na 
inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako 
v súlade so zákonom o odpadoch. 

- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom. 
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej 

vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 
písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia č. OU-ZH-OSZP-011264-2/2017 zo dňa 
11.10.2017. 

- Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, na ktorých bude dochádzať 
k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať 
ustanoveniam vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach plánu preventívnych opatrení 
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na 
postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči 
mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť 
zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. 

- K vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie Okresného 
úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy podľa 
§ 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť predchádzajúce zisťovanie 
vykonané oprávnenou osobou, zamerané na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických 
pomerov príslušnej oblasti. 
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- Pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku vhodným spôsobom zabezpečiť zachytávanie plávajúcich 
látok v súlade s § 36 ods. 17 vodného zákona. 

- SO 05 a SO 06 sú podľa § 52 vodného zákona vodnými stavbami a k ich realizácii je potrebné 
povolenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej 
vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. K žiadosti o vodoprávne povolenie doložiť: doklad 
o zaplatení správneho poplatku; projekt stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou na vodné 
stavby; stavbu zakresliť do kópie katastrálnej mapy a upresniť pozemky, na ktorých stavba bude 
realizovaná a k týmto pozemkom preukázať vlastnícke právo alebo iné právo podľa § 139 
stavebného zákona; územné rozhodnutie; záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu 
podľa § 140b stavebného zákona; zoznam účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi; 
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy a obce; doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania; ak sa konali pred 
podaním žiadosti. 

- Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd 
(vypúšťanie) alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným 
povolením (§ 26 ods. 1 vodného zákona). 

 Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom 
- Objekt SO – 02 sklad vstupnej suroviny je založený na betónových pätkách 1200x1200mm 
 Objekt SO – 07 voľná skládka vstupnej suroviny je ohraničená betónovými opornými panelmi 

- je potrebné dodržať vzdialenosť od potrubia verejného vodovodu, ktorú určuje zákon č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach § 19 ods.2  

- pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany – 1,5m pri verejnom 
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. 

- Objekt SO 05 – dažďová kanalizácia – je nutné napojiť do Š 11; nakoľko s PD nie je jasné, do ktorej 
šachty verejnej kanalizácie sa dažďová kanalizácia napája, je potrebné pred realizáciou danej 
stavby fyzicky s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie prejsť a ukázať danú šachtu.  

- Akékoľvek zásahy do vodovodov a kanalizácií Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., je možné 
vykonávať len za účasti zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa vodovodu, resp. kanalizácie podľa 
ním stanovených technických podmienok. 

- Objekt SO-02 a príjazdová komunikácia k objektu SO-02 sa nachádza v ochrannom pásme 
horúcovodného rozvodu, ktorý je vedený pod riešeným územím v zemnom kolektore. V ochrannom 
pásme, ktoré je vymedzené v zastavanom území 1,0 m na každú stranu vonkajšieho okraja kanála, 
podľa zákona č. 657/2004 Z. z. § 36 je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia 
na rozvod tepla zakázané vykonávať: 
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky 

a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, života alebo zdravia osôb 
a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých 
mechanizmov), 

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov. 
- Nosné prvky objektu SO-02 nebudú umiestnené v ochrannom pásme. 
- Spevnené plochy v ochrannom pásme budú rozoberateľné, aby ich v prípade potreby bolo možné 

demontovať. 
- V ochrannom pásme nášho rozvodu sa nebudú pohybovať ťažké mechanizmy. 
- Na parcele č. CKN 34/444 je podzemný kanál, kolmo napojený na energokanál, cez ktorý je vedený 

prívod stlačeného vzduchu do závodu Envigeo, priestor nad kanálom musí zostať voľný. 
25.Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania: 
    ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom: 

- Pri realizácii prác nakladať so vzniknutými odpadmi v zmysel legislatívnych predpisov odpadového 
hospodárstva a v súlade s vydanými rozhodnutiami alebo vyjadreniami orgánov štátnej správy. 
stavebník nebude znečisťovať vzniknutými odpadmi cudzie okolité pozemku a objekty. Bude ich 
zhromažďovať na určených manipulačných miestach a bude ich umiestňovať do určených zberných 
nádob. Nevyužité odpady preukázateľne zneškodní v zariadení na to určenom, alebo toto zabezpečí 
u osoby oprávnenej nakladať s odpadmi. O vzniku a nakladaní so všetkými odpadmi bude viesť 
evidenciu. 
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- Ak počas realizácie prác pri výstavbe navrhovateľ (stavebník) znečistí resp. poškodí okolité 
pozemné komunikácie alebo IS, tieto okamžite uvedie do pôvodného stavu a bude ich trvale 
udržiavať na vlastné náklady v čistom a bezchybnom stave, dostupné všetkým užívateľom. 

VUM, a.s., Žiar nad Hronom: 
- Pri realizácii stavby a stanovení podmienok v stavebnom povolení dodržať, aby nedochádzalo 

k obmedzeniu možného pohybu obslužných mechanizmov a kamiónov pri expedícii. 
- Udržiavať čistotu komunikácií, aby nedošlo k znečisťovaniu okolitých komunikácií. 
- Koordinovanie prác a činností pri realizácii, ktoré môžu ovplyvniť susediace prevádzky a jej 

odsúhlasenie. 
- Dostatočné odspádovanie a odvedenie dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch, aby 

nedochádzalo k ovplyvneniu okolitých stavieb a pozemkov. 
- Kapacitné odsúhlasenie odvedenia dažďových vôd s vlastníkom kanalizácie pre prípad prívalových 

zrážok alebo dlhotrvajúcich zrážok s cieľom neovplyvniť okolité pozemky a stavby. 
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom: 

- Stavebná činnosť nijakým spôsobom neovplyvní plynulosť našich procesov. 
- Prístupové komunikácie k stavenisku budú udržiavané v čistote. 

26. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany 
ovzdušia vydal rozhodnutie pod číslom OU-ZH-OSZP-012373-5/2017/J zo dňa 30.10.2017 a podmienky 
uvedené v rozhodnutí je nutné rešpektovať v plnom rozsahu. 

27.Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 7277/2/2017 
zo dňa 18.12.2017 vydanom Technickou inšpekciou, a.s., Bratislava. 

28. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu 
návrh na kolaudáciu stavby. 

29. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, 
keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. 

30. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

31. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 
 
II. Námietky/pripomienky účastníkov konania neboli podané:  

 
Odôvodnenie: 

 

 Dňa 22.02.2018 podala spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica,        
IČO: 31 600 891 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dostavba výroby bentonitu“ na 
pozemkoch parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné 
Opatovce obec Žiar nad Hronom. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.   

Mesto Žiar nad Hronom vydalo na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 
544/2018 (3878/2017) zo dňa 23.01.2018.  

Podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 2668 je vlastníkom pozemkov parc. č. CKN 34/39, CKN 34/40, 
CKN 34/444, CKN 34/458 v katastrálnom území Horné Opatovce obec Žiar nad Hronom spoločnosť 
ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891. Pozemky sú vedené v katastri 
nehnuteľností ako zastavené plochy a nádvoria. 

Stavebný úrad pod číslom 1237/2018 O:5242/2018 zo dňa 09.03.2018 oznámil začatie stavebného 
konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože boli stavebnému úradu známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle      
§ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

V oznámení stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil  
účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia 
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona 
upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 
námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej  lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad 
účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62, § 63 stavebného zákona 
a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
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obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky 
určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré 
by bránili povoleniu stavby. 

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiar 
nad Hronom; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, 
ŠSOPaK; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom; VUM, a.s., Žiar nad Hronom; Slovalco, 
a.s. Žiar nad Hronom; Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom; Technická inšpekcia, a.s., 
Bratislava. Ich stanoviská sú súhlasné a podmienky boli zahrnuté do výroku rozhodnutia.   

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z.             
o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 400,- €. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol  tak, ako je uvedené vo výrokovej  
časti tohto rozhodnutia.  

 
Poučenie: 

 
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 

15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom, 
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom. 
 
 

 

 
 

 
 Mgr. Peter Antal 

 primátor 

 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 
2. Ing. Peter Lichý, AGROING – LICHÝ, s.r.o., Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica 
3. Slovalco, a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom 
4. VUM, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
5. ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Na vedomie: 
6. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom 
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

- odbor starostlivosti o životné prostredie 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom 

 


