
Císlo zénnamu: 00 1 I 699 l20l 6

oKRnsnÝ Únao ŽInn NAD HRoNoM
odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Matice slovenskej ě. 8,965 Ot Žiar nad Hronom
íslo spisu: oU -ZH-o sZP -20 1 6/0 00673-0 1 8.B Y Žiari nad Hronom 23. marca 20|6

ROZHODNUTIE
okresny traa Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktorj je podlla

$1ods. lpísm.c)a$5ods. Izěkonač.52512003Z.z.oštátnejsprávestarostlivostio
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych ziákonov v z:není neskorších predpisov,
zél<ona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a Zlnene a doplnení niektorych
zákonov a $ 61 zékona ě, 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372l|990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorších predpisov v platnom zneni (ďalej len vodn;f zakon)
orgánom štátnej vodnej správy avzmysle $ 61 písm. c) vodného zéi<ona a $ 120 zákonaě.
50l|976 Zb. o izemnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších zmien (ďalej len
stavebn;f zákon) špeciálnym stavebn;fm radom, na zák|ade žiadosti obce Slaská, Slaská č.
17,966 22 Luti|a, IČo 00320994, uskutočneného konania apredložen ch dokladov, podťa
zákona č,. 7Il|976 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon
o správnomkona1í)' 

p oY o l,u j e

stavebníkovr:
tČo:

Obec Slaská' Slaská č. 17,966 22 Lutila
00320994

podl'a s 26 ods. 4 vodného zákona, s 82 stavebného zákona a v s lade
s ustanoveniami $ 46 a $ 47 zákona o správnom konaní

trvalé uŽívanie vodnej stavby: Protipovodřové opatrenia v obci Slaská
stavebné objekty:
so 01 Protipovodřové opatrenia rkm 3,296 - 3'696

so 02 Protipovodřové opatrenia rkm 3,696 _4,|56

so 03 Protipovodřové opatrenia rkm 4,156 _ 4'480

SO 04 Stupne, schody,

ktoré sa realizovali podťa polohopisného a qfškopisného plrínu
na parcelách EKN 9-93ll,2't6, EKN 257131, EKN |2lllrc, EKN 121211, EKN I223lI,
EKN I222lI, EKN 70, CKN 75217, CKN 76315, EKN 576, EKN 571, CKN 758/10, EKN
572, EKN 573, CKN 556, CKN 551, CKN 558, CKN 557, CKN 43512, CKN 75212, CKN
549, CKN 55012, CKN 555/2, CKN 554, CKN 293718, CKN 76312 a CKN 1588 v k.ri.
Slaská.

Podmienky pre trvalé užívanie stavby:
l. Povolenie na uŽívanie vodnej stavby sa vďahuje na stavbu ,,ProtipovodĚové opatrenia

v obci Slaskď., ktoré sa realizovali na parcelách č. EKN 9-93lI,2,|6' EKN 257l31, EKN
T2TIIIO, EKN I212l1, EKN I223IT, EKN 122211, EKN 70, CKN 75217, CKN 76315,
EKN 576, EKN 571, CKN 758/10, EKN 572, EKN 573, CKN 556, CKN 551, CKN 558,
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CKN 557, CKN 43512, CKN 75212, CKN 549, CKN 550/2, CKN 555/2, CKN 554, CKN
293718, CKN 76312 acKN 1588 v k.ú. Slaská. (So 06 odber poŽiarnej vody nie je
predmetom kolaudácie).

2. Prevádzkovateťom vodnej stavby bude obec Slaská, Slaská ě. 17 ,966 22 Lutila.
3. Vodná stavba bude slúŽit'na protipovodňovú ochranu _ zachýenie povodňových stavov

a vód z topenia snehu v obci Slaská.
4. Pri prevádzke dodrŽiavať predpisy o bezpeěnosti pri práci. Vykonávať pravidelnú údržbu

vodnej stavby.
5. Pri ukončení nájomného vďahu vybudované objekty bezodplatne odovzdať správcovi

toku.
6. S odpadmi, ktoré budú vznikať prevádzkou vodnej stavby je potrebné nakladať v súlade s

platnou legislatívou v odpadovom hospodarstve.
7. Počas prevádzky vodnej stavby dodrŽiavať povinnosti vyplývajúce z $ 53 vodného

zékona.
8. Vlastrrík vodnej stavby bude vykonávať správu aprevádzku vodného toku na úseku

vymedzenom objektovou skladbou stavby.

Povinnosti prevádzkovatel'a:
1. Počas prevádzky vodnej stavby vykonávať pravidelnú kontrolujej technického stavu.

2. Dodržiavať Povodňoý pLén zabezpečovacích prác.

odóvodnenie:

obec Slaská, Slaská č, |7, 966 22 Lutila, IČo 00320994, poŽiadala listom doručeným
dňa 14. decembra 2015 okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné
prostredie o vydanie kolaudaěného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,Protipovodňové opatrenia
v obci Slask#., ktoré sa ma|i rea|izovať na parcelách v k.ú. Slaská. Projektovú dokumentaciu
vypracoval AQUABEST, Brodno č. 10, 010 14 Ži\ina, zodpovedný projektant lng. Miloslav
Remiš v mesiaci október 2011. Projektová dokumentiícia riešila návrh protipovodňových
úprav toku Slaský potok. Nawhovaná úprava je rozde|enána niekoťko úsekov. Celková dlŽka
navrhovanej úpravy je 1184 m. Vodná stavba bola povolená rozhodnutím okresného úradu
Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o Životné prostredie č. Zl20|3l000I4lBEZ zo día |7.
decembra 2013.

Tunajší urad nariadil k predloženému návrhu listom č. OU-ZH. oSZP-20l5l0l3l70 zo
dřn2l.I2.20l5 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. januára20t6.
Vpozvánke bola žiadosť popísaná aúčastníci konania ako aj dotknuté organy boli
upozomení, že svoje nrámietky a stanoviskámóŽu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní,

lebo inak nebudú brané na zreteť. Stavebník bol vyzvaný, aby najneskór na ústnom
pojednávaní predložil potrebné podklady. Nakoťko išlo o líniovú stavbu s veťkým počtom

účastníkom konania a úradu nie sú znělmí všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vďah
k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, oznámenie o začatí
konania apozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo doručené
verejnou vyhláškou. ozniímenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Slaská dř.a 23.

decembra 2015 azvesené dřn 23.1.2016,
Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo 26. januara 2016.

Predmetom konania bolo uvedenie vodnej stavby ,,Protipovodňové opatrenia v obci Slaská..
do užívania. Na ústnom pojednávaní bolo skonštatované, že pri rcalizácíi stavby došlo
k drobným zmenám v rea\izácíí stavby a nebol zreaIizovaný ,,So 06 odber požiarnej vody...

Predložená bola projektová dokumentácia stavby, stavebné povolenie a stavebný denník (k
nahliadnutiu), certiťrkáty zhody (na prefabrikované oporné -ú'y, betón, ocel' na vystužovanie
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betónu), vyhlásenia o parametroch (dvojosová tuhá PP geomreža, PERDURA T 500 a
PERDURA T 200 ), protokol o skúške ( prírodné kamenivo hrubé a prírodný kameň na vodné
stavby). Prítomní boli oboznrímení s doručeným stanoviskom Slovak Telecom, a.s. ě. ZA.
6442912015 zo dňa 7 .I.2016, ktoým spoločnosť žiada|a za}.rntt podmienky v ňom uvedené
(k realrizácii stavby) do podmienok stavebného rozhodnutia. Skonštatované bolo, Že
predmetom konania je vydanie kolaudačného rozhodnutia. Zároveň bolo okrem iného
skonštatované, Že v pozvánke vyžiadarÉ podklady neboli na ústnom pojednávaní predložené
v celom rozsahu _ nebol predloŽený protokol o odovzdani aprevzatí stavby, polohopisné
a výškopisné porealizačné zamerartie, resp. geometrický plán; prehlásenie o nakladaní
s odpadmi; opis a zdóvodnenie zmien; certifikáty všetkých pouŽitých materiálov (napr.
zábraď|ia); nájomnú zmluvu uzatvorenú so SPF (v zmysle podmienky č. 6 zo stavebného
povolenia) a stanovisko RUVZ (v zmysle podmienky č,. 15 zo stavebného povolenia). Na
ústnom pojednávaní bolo prerokované, že v prípade, Že doklady nebudú predložené na tunajší
urad do troch týždňov odo dňa ústneho pojednávania, tunajší úrad konanie rozhodnutím podťa

$ 29 zékona o správnom konaní preruší, samostatným listom podklady vyžiada a určí lehotu
na doloŽenie podkladov. Zpriebehu ústneho pojednávania je vyhotovený protokol.

Dřr- 27,I,20|6 bolo na tunajší urad doručené závazné stanovisko okresného uradu Žiat
nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ě. 0U-ZH- osZP-20I6l000573 zo dřla
25 .I .2016 a dňa 8.2.2016 závázné stanovisko RUVZ v Ziari nad Hronom ě. H/20 1 6100195-2
zo dřra4.2.2016.

So zreteťorn na to, že podanie nebolo v určenej lehote doplnené v celom rozsahu, bolo
potrebné odstrárriť nedostatky podania. Tunajší urad rozhodnutím č.s. OU.ZH-OSZP-
20|61000673-9 zo dřn24. februára 2016 konanie v danej veci prerušil a vo výzve č.s. oU-
ZH.osZP.20I6l000673-B zo dř'a 24. februára 2016 určil termín na doplnenie vyŽiadaných
podkladov.

Dia29.2.2016 bol doručený preberací protokol o odovzdaní aptevzati stavby, potvrdenie
o zneškodnení odpadu, nájomná zm|uva ě. 0I091|2014-PNZ-P403I5|14.00 uzatvorená so

Slovenským pozemkovým fondom, atesty EN 10204/2.2,certiťtkáty ameruěský elaborát _
porealizačné zameranie stavby. Dř'a 3,3.2016 bol doručený opis azdóvodnenie zmien na
stavbe. Podťa predloženého opisu bolo mierne upravované smerové vedenie na zék|ade
existujúcich premosteni, zmena vedenia toku sa nedotkla iných pozemkov. Betónové schody
boli oproti projektovej dokumentácii umiestnené na iných miestach podťa skutočnosti zistenej
na kontrolných dňoch a s ohťadom na vhodnosť v danej lokalite. Kameninové stupne a prahy
bo|i ztea|izované na miestach určených na kontrolných dňoch podťa požiadavky stavby (So
01 a So 02), resp. v rámci stavebného objektu So 03 neboli ztea|izované. Na výypovaných
miestach bol zachovaný póvodný múr, ktorý nebolo technicky možné vybúrať a bola na ňom
rea|izovaná rímsa so zábradlim, Zábradlia sa realizovali podťa skutočného vyhotoÝenia
oporných múrov a ríms, resp. boli osadené aj na niektorých póvodných múroch (bez

navýšenia oproti výkazu a výmeru). So 06 odber požiarnej vody sa po konzultáciách
nerealizoval a teda nie je predmetom kolaudácie. Zmenou v rea|izácii stavby neboli ohrozené
záujmy spoloěnosti alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprármené záujmy
účastníkov konania adotknutých orgtínov. Dňa 22.3.2016 bol doručený polohopisný
avýškopisný plan z212016. So zreteťom na priebeh ústneho pojednávania,predložené
podklady a platnú legislatívu bolo skonštatované, že rea|izovanú vodnú stavbu je moŽné
uviesť do trvalej prevádzky.

Na zéklade zistených skutočností, súhlasných stanovísk účastníkov konania
a dotknutých orgiínov a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy skonštatoval, Že
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nie sú závaŽné nedostatky, ktoré by branili uvedeniu vodnej stavby do trvalej ptevádzky az
toho dÓvodu vyhovel žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podťa $ 53 zríkona o správnom konaní

právo podať odvolanie. odvolanie sa podáva podťa $ 54 ods. I a2 zákona o správnom
konaní vlehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na okresný urad Žiar nad Hronom,
odbor starostlivosti o Životné prostredie. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustn.ých
riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť jeho zákonnosť móže bý'
preskúmaná súdom.

Ing. Dušan Berkeš
vedrici odboru

Toto rozhodnutie bude v srÍlade s $ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní
doručené formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnost' vyvesí po dobu 15 dní na radnej tabuli obce Slaská a stičasne sa zverejní
písomnost' infm sp sobom v mieste obvyklym. Obec Slaská písomne oznámi
špeciálnemu stavebnému radu termín vyvesenia rozhodnutia na radnej tabuli,
a termín jeho zvesenia z liradnej tabule.

Vyvesené dřa Zvesené dĎa

peěiatk4 podpis

Rozhodnutie sa doručuje so žiadost'ou o yyvesenie na r[radnej tabuli:
obec Slaská, starosta obce, Slaská ě. 17 ,966 22 Lutila

Rozhodnutie sa doručí:
l. obec Slaská, starosta obce, Slaská č. |7 ,966 22 Lutila
2. Slovensk;f pozemkoqf fond Bratislava, Bridková č. 36,8|7 15 Bratislava
3. SVP, š.p. Radničné niímestie 8,969 01 Banská Štiavnica
4. Branislav Mikula, Slaská 23,96622Luti|a
5. Páleník Peter, Slaská |06,96622Luti|a
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6. Páleník Jozef, SNP 3/5, 965 01 Žiar nadHronom
7. Tolgyesi Jozef, Slaská č,. |79,966 22 Lutila
8. TolgyesiováTetézia, Slaská č,. |79,96622 Lutila
9. Tolgyesi Erik, Slaská 180, 965 01 Žiat nadHronom
10. Tolgyesiová Ingrid, Slaská 180, 965 O1Žiar nad Hronom
I | . Zav ažan J ozef , A. Sládkov iča 81 5 l |2, 966 8 1 Žamovica
12. ZavaŽan Emil, Slaská I77, 966 22 Luti|a
13. Snopčoková Bemardína, M.R. Štefanika 40156,965 01 Žiar nad,Hronom
14. Páleník Peter, Š. Moysesa 56l|6,965 01 Žiar nad,Hronom
15. Páleníková Anna' Slaská |82,96622Luti|a
16. Barancová Blažena r. Páleníková, Bernoliíkova 2316,974 05 Banská Bystrica
17 , LaIo Jaroslav, Slaská 20I,966 22 Luti|a
l8. Varácek Peter, Čerešňova 50O2l35, 974 11 Banská Bystrica
19. Varácková Júlia, Čerešňova 5OO2l35,974 |I Banská Bystrica
20. HrošováZdenka, M.R. Štefllnika466l33,965 01 Žíar nadHronom
2|. Twazová Andrea, M.R. Štefanika466l33,965 01 Žiar nadHronom
22. Davidík Roman, Ul. A. Dubčeka 713,965 01Žiar nad Hronom
23. Hroš Martin, Ul. A. Dubčeka 36717,965 01 Žiar nadHronom
24. Štrofeková Helen4 Kosorín 45, 966 24
25. Pozemkové spoločenstvo pol'nohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce

Slaská, Slaská ě.17,966 22 Lutila
26. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
27 . Obec Lutila, starosta obce, 966 22 Lutila
28. sVP, š.p. oZ Banská Bystrica, Partizrínska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
29. Exekútorský tradZvo|en, Mgr. Jozef Ďurica, Sládkovičova2,960 01 Zvolen
30. Mgr. Milan Somík - súdny exekútor, Jilemnického 12,036 01 Martin
31. Exekútorský urad, Mgr. René Matuška - súdny exekútor, Box 179, Ul. Kaliněiaka 5,

97I 0| Pneviďza
32. Ing. Miloslav Remiš _ AQUABEST, Brodno č. 10, 010 14 Žilina
33. Slovenský rybársky zváz _Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 s5 Ží|ina
34. stvPs, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,974 00 Banská Bystrica
35. SPP - distribúcia' a.s.' Mlynské Nivy 44lb,825 |9 Bratislava 26
36. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
37. SSE, a.s.Ži|ina,Ul. Republiky č.5,010 4l Ži|ina
38. okresný úrad Žiar nadHronor[ odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8,

965 0l Žiar nadHronom
39. okresný tradŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán

odpadového hospodarstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 Ol Žiat nad Hronom
40. okresný urad Žiar nadHronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán ochrany

prírody a krajiny, Nám. Matice slovenskej č'8, 965 O| Žiar nad Hronom
41. okresný úrad Žiar nadHronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej č.8,

965 01 Žiar nadHronom
42. oR Hasičského azácbratatého zboru v Žiarinad Hronom, Priemyselná12,9650| Žiat

nad Hronom
4. RÚvZv Žiannad Hronom, Cyrila a Metoda 357123,965 01 Žíat nadHronom
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