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Okresny rirad Ziar nad Hronom
odbor starostlivosti

Námestie Matice slovenskej
o Životné prostredie
8. 965 01 Žiar nad Hronom

Podťa rozďefovníka

Váš list číslo/zo dřa
29.6.2416

Náš list
ou -zH-o szP -20 l 6 I 008447 -002
číslo záznarrtu: 0027 626DaI6

Vybavuje
Ing.Repiská

o

Žtar nad Hronom

10.08 .2016

Vec
o z ná m e n i e podl'a $ 61 zákona č,. 5011976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním sr'ivisiacich (ďalej len stavebn;f
zákon) v srílade s $ 73 ods. 4 zákona č,. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len vodny zákon) ozačatí konania vo veci vydania povolenia
orgánu štátnej vodnej správy na rea|izátciu vodnej stavby verejnou vyhláškou
a upustenie od r'istneho pojednávania

Stavebník vEoLIA Utilities Ziar nad Hronom a.s., Priemyselná t2,965 63 Ziar
nad Hronom, IčO: 44 069 472 \istom doručenym dŤr- 29.6.2016 požiadal okresn;f irad Žiar
nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného povolenia podťa

$ 66 stavebného zákona v srilade s $ 26 vodného zálkona na uskutočnenie vodnej stavby
,,Rekonštrukcia vodovodu pitnej a priemyselnej vody v areáli spol. Slovalco...

Projekt rieši vymenu potrubia pitnej a priemyselnej vody. Časť rekonštrukcie bude
v areáli ZSNP a.s. a časť v Slovalcu. Pri rekonštrukcii dÓjde aj kzmene trasy potrubí. Nová
trasa je v Slovalcu navrhnutá v zelenej ploche vedfa chodníka' obidve potrubia budri v celej
dižke vedené v jednej ryhe, potrubie pitnej vody bude v 1. polovici osadené niŽšie. Na potrubí
priemyselnej vody sa osadí 6 ks nov;fch nadzemnych hydrantov, ktoré nahradia existujrice. Na
konci ripravy sa obe potrubia napoja na existujrice potrubia.
V;fmena potrubia:

pitná voda _ zapotrubie HDPE PE 100, SDR 17 profilu D 160 x 9,5 mm, d|žka 630 m
priemyselná voda za potrubie HDPE PE 100, SDR I7 profilu D 225 x
13,4 mm, dÍžka626,77 m.

Z nového vodovodu sri navrhnuté prípojky vedené popod komunikáciu aže|ezničnri vlečku
s napojením na existujrice prípojky pred objektmi.
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Prípojky:
km0,07070-D32HD
km 0,09680 - šachta S 1

km 0, 18430 - šachta 52
km 0,29362 - D 63 HD
km 0,45170 - D 63 HD
km 0,48000 - šachta 53
km 0,53678 - D 40 HD
km0,63000-D32HD
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PE - prípojka do Co krytu _ dí. 3 m
- D 110 HD PE _ pripojenie v šachte S1A - dí. 3 m
- D 63 HD PE - pripojenie do šachty S2A - dÍ . 32,5 m
PE - priame pripojenie na DN 80 oc . dí .20,0 m
PE - priame pripojenie na DN 8OnPVC - dí. !9,2 m
- D 90 HD PE _ pripojenie do šachty S2A _ dí .32,5 m
PE _ priame pripojenie na potrubie DN 40 - dí. |9,5 m
PE _ priame pripojenie do šachty . dí. 6,0 m

Vodná stavba sa bude rca|izovať v k. rÍ. Horné Opatovce na pozemkoch parcelné
číslo KN-Cz 34l|95,3413|7,341563, 341457,34t1,34137, 341259, 34t260,34t322,34t323,
341341,341320. Pozemky sri vedené na listoch vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria.
Pozemky 34l|95, 34l3I7, 341563 sri vo vlastníctve AreaServis S.r.o.' Priemyselná 12, 965 63
Ziar nad Hronom. Pozemok 341457 je vo vlastníctve stavebníka. Pozemky 24lI, 34137,
3412-59,341260,341322,341323,341341 s vo vlastníctve Slovalco a.s., Priemyselná 14,965
+s Žiar nad Hronom. Pozemok 34l32}je vo vlastníctve ZSNP DA, s.r.o., Priemyselná 12, 965
ez Žiat nad Hronom. Na uvedené pozámky má stavebnik ztiadené vecné bremeno zauěe|om
kontroly, opravy' udržby, rekonštrukcie, obnovy, vymeny a modernizácie lokálnych
inžinierskych sietí a potrubnych mostov ako aj v inych prípadoch vyvolan;fch ich prevádzkou
a to pešo ako aj akymkoťvek dopravn;fm prostriedkom k tomu nevyhnutnym.

Vodná stavba sa bude rea|izovať dodávateťsky podťa projektu stavby, ktoqf v mesiaci
07120|5 pod zákazkovym ěíslom 09-15 010 vypracoval Ing. Lubomír Zvada, Hydroeco, s.r.o.
Banská Bystrica, Javomícka 3, 974 0I Banská Bystrica. ZhotoviteÍ zabezpečí odborné
vedenie uskutočriovania stavbv.

Uvedenym dĎom bo|o zaěaté vodoprávne konanie v uvedenej veci.

K vydaniu stavebného povolenia bolo doloŽené potvrdenie o ríhrade správneho
poplatku podfa zákona ě. |45l|995 Z, z. o správnych poplatkoch v znení neskorších platnych
právnych predpisov vo vyške 400'00 6; projekt stavby v dvoch vyhotoveniach, kÓpia
katastrálnej mapy, qfpis zlistu vlastníctva č.: 3193-čiastočny, 199O-čiastočny, 2742-
čiastočny, 3 1 8S-čiastočny; srihlas Slovalco, a.s. z 23 .3 .201 6 k PD, rozhodnutie Mest a Žiar nad'
Hronom ě. s,216412016 ol615212016 z23.05.2016 o umiestnení stavby, právoplatné dřom
28.06,20|6, stanovisko Mesta Žiar naď Hronom číslo 13|112016 o2679/2016-z17,2.2016,
závázné stanovisko oÚ Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia ě, }TJ-ZH-OKR-
20|61005238-2 z |1.4.2016, vyjadrenie: oÚ Žiar nad Hronom, odbor SoŽP' risek ŠVS e. ou.
ZH-osZP-2015l0|3045-002 z11,|2.2015, risek ŠsoH č. oU-ZH-oSZP.20I6!0OO7|2
z5,I,2016, risek ŠSoPaK ě. oU-ZH-oSZP-20I5!0|3|49 z29.I2.20I5, vyjadrenie SSE-
Distribricia a,s, Žilína zn. 460002089I z5,|,2016, Veolia Utilities Žiar nad, Hronom, a.s.
z25.I.20|6; Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 66It527294 ztI.|2.2015, SPP-Distribťrcia,
a.s. Bratislavaě.TDl1545lZvlBa/2OIS z2I,I2,2O|5,Michlovsky s.r.o. Úc g. Bystrica č. BB-
1321120|6 z23.6.20|6, závázné stanovisko nÚvz v Žiari nad Hronom' reg. hygienik č.
Gl20I5l0I927-2 zo I7.I2.20I5, stanovisko oR HaZZ vZH č. )RÍIZ-ZH1-95612O15
223.12.2015, vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislavazn. ET/MMI5/1256 29.12.2015.
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okresný irad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktorý je

podťa $ 5 ods. t ,it,o,u č. 525l20ll i,, ,. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zÍnene a doplnení niektoqfch zakonov , ^"ií 
neskorších predpisov. v platnom znení

a podťa $ 61 písm. a) vodného 71\ona|ii,t.'s''y'n 
orgálnom štátnej vodnej správy a podťa $

61 písm. c) vodného Lák,nua $ 120 stavebného 
-zékonašpeciálnym 

stavebným úradom, týmto

listom oznamuje podťa $ 61 staveu"jr'o 
"anona 

a vzhťadom na vel'ký počet účastníkov

konania v súlade s $ 73 ods. 4 voanoho zákona zaěatie vodoprávneho konania vo veci

.,yd*iu uodo-právneňo povolenia verejnou vyhláškou. . ka v zmys'e $
PretoŽesúorgánuštátnejvodnejsprávydobrezněmepomerystavents

61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa oá mle,t,,.ho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté o,gu'y .ozo uplatniť svoje námi-etkY najneskór do 7

pracovných dní od obdržania tóhto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. K

pripomienkam a namiett.am, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri

prejednávani uzemnerro planu ,any ,i,,.p,ihtiudu. Do podkladov roáodnutia moŽno

nut,uuan,lr na tunajšom uráde, a to v úradných hodinách.

Príloha: situácia

Du Berkeš
edťrci boru

Toto oznámenie budev srilade s $ 26 ods.2 zákonao správnom konaní avsrilade

s $ 73 ods. 4 noo.,Jr,o zákona ao.oč.oď formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou

vyhláškou sa vykoná tak, že .a písom,,ost'podl'a $ 7i_ods. 5 vodného zátkona vyvesí po

dobu 30 dní na riradnej tabuli -...tu Žiu, ou"d Hronom a sričasne zverejní in;fm

sp6sobom v mieste]oil"vr.iv* v snlaae s s 26 ods. 2 zátkona o správnom konaní. Mesto

Žiar nadHronom pi.J.,i. oznámi jp..iá".-u stavebnému riradu termín vyvesenia

oznámenia na ri"uoi";ianun, a termírrjeho zvesenia z r'iradnej tabule.

Vvvesené dĎa
Zvesené dĎa

pečiatka, podpis
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Rozdeťovník

1. VEOLIA Utilities Žiar nadHronom a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. AreaServis s.r.o.' Priemyselná 12,965 $ Žiar nad Hronom
3. Slovalco a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
4, ZSNP DA, s.r.o., Priemyselná 12'965 63 Žiar nad Hronom
5. Mesto Žiat nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 |9 Žiar nad Hronom _ (oznámené

verejnou vyhláškou účastníkom konania' ktorí nie sú správnemu orgiínu núrri a ktoých
práva a právom chriínené zh$my móŽu byť stavbou dotknuté) + príloha

6. Projektant - Ing. Ijubomír Zvaďa, Hydroeco, s.r.o. Banská Bystrica, Javornícka3,974 0I
Banská Bystrica

7, nÚvz v Žiui nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila aMetoda 35]123,965 01 Žiar nad
Hronom

8. okresné riaditeťstvo HaZZ v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 127,965 OI Žiar nad Hronom
9. otJ Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01

Žíar nadHronom
10. oU Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodárstva'

Námestie Matice slovenskei 8. 965 0I Žiar nad Hronom


