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Vec
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- o z n á m e n i e podťa $ 61 zákona ě. 5011976 Zb. o rizemnom plánovaní a stavebnom

poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním s visiacich (ďalej len stavebny zákon)
vsrilade s $-73 ods. 4 zékona ě. 36412004 Z. z. ovodách vzneni neskorších právnych
predpisov (ďalej len vodny zákot) o zaěatí konania vo veci vydania povolenia orgiínu štátnej
vodnej správy na reaIizáciu vodnej stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ristneho
pojednávania

Stavebník: SDP ,,Kremeř.. s.r.o., 966 04 Horná Žaana č,23O podal na tunajší rirad dřa
2I.II.2016 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podlia $ 26 zékona ě. 36412004 Z. z.
o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodny ziíkon) v srilade s $ 66 zákona
č. 50/1976 Zb. o rizemnom plrínovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len stavebn;f zákon) na realízáciu vodnej stavby ,,Lapač tukov, tuková
kana|izácia aakumulačné náďrŽe KL NN 33,, v rámci stavby ,,Spracovanie mlieka avyroba
mliečnych produktov...

Stavba sa bude realizovat' v areáli hospodárskeho dvora SDP ,,Kremeř... Časť
technolÓgie mliekame je uŽ v rekonštruovan;fch priestoroch. Rozšírenie sortimentu vyroby
o parené a mákké syry vyŽaduje pripojenie ďalších priestorov' ktoré sa musia stavebne upraviť.
Projekt rieši vybudovanie lapača tukov, tukovej kana|izácie DN I25 dízky cca 7,5 m
a akumulačnych nádrŽí ako komplex zariadení odvádzajrici tieto odpadové vody s prečistením
z vnritornej kanalizácie objektu do akumulácie a s ďalším odvozom na likvidáciu.
Lapač tukov

pliínovaná vyroba 22000l/deř spracovaného mlieka - predpoklad cca 45 m, odpadovej vody
/deĎ, 1,88 m,lhod, 0,52|ls,
lapač tukov _ KL LT 2 (KLARTEC s.r.o. Trnava)- ěistiaci vykon 2 l/s,

Akumulačné nádrže
6 ks akumulačnych nádržíKl AN 33 (KLARTEC s.r.o. Trnava) o celkovom objeme 198 m3,
vyvážanie obsahu nádržitvza4 dni oprávnenou osobou.

Vodná stavba sa bude rea|izovať podťa projektu stavby, ktor,.i v mesiaci 0912016
vypracoval Ing. Stanislav Pšenák, Jelšová 12,974 0I Banská Bystrica, na pozemkoch parcelné
číslo CKN 586lI, CKN 582/25 vk. ri. Horná ŽďaŤ*,. Pozemok CKN 586/1 je na vypise z listu
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vlastníctva ě.966 - čiastočný vedený ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok CKN 582/25 je
na qýpise z listu vlastníctva ě. 966 _ čiastočný vedený ako trvalé trávne porasty. Vlastníkom
pozemkov je stavebník. Zhotovite]]om stavebných prác bude spoločnosť GEMMA
CONSULTING, a.s., Bancíkovej l/A, 82l 03 Bratislava. Predpokladaný termín ukončenia
stavby: 31.12.2017.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie v uvedenej veci.

K vydaniu stavebného povolenia bol doložený projekt stavby v dvoch vyhotoveniach,
kópia rozhodnutia číslo 1960187 _ Hr. z29.7.|987, kópia rozhodnutia číslo Žý-zezpz-Švs
z 3,7 .1992, vypis z listu vlastníctva č. 966-čiastočný, kópia katastrálnej maPY, rozhodnutie obce
Horná Ždana č. s2016/00I43 z27.09.20|6 právoplatne dňom os.tt.zor.6 _ spojené izemné
konanie so stavebným, vyjadrenia oU Žiar nad, Hronom, odbor starostlivosti Žp-_ tset Švs
číslo oU-ZH-osZP-2016/005319-O02 z 6.5.2ot6,risek ŠsoH ěíslo oU-ZH-oszP-20|6l0O5345
z25.04.20|6, úsek EIA číslo oU.ZH-oSZP-2O|61O05394 z|I.05.2016, úsek Šsoo číslo oU-
ZH-oszP-20I6/006742lJ z l8.05.2016, súhlas obce Horná Žaanač. 2016/00028I, s20I6/00133
z18.9.2016, stanovisko oU Žiar nad Hronom, pozemkoqý alesný odbor č. )IJ-ZH-
PLol20|6l010017 z22.08.2016 a č. oU-ZH-PLol20|6l0I00I9 z22.08.20|6, závazné
stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom č,. Hl20|6l00658-2 z02.05.2016, vyjadrenie SSE-
Distribúcia, a.s. Žilina zn. 4600023944 z03.05.2016, stanovisko oR HaZZ 

" 
Žiůi nad Flronom

č. 0RÍIZ-ZHI-282|20I6 z29.04.20|6, vy'jadrenie SPP - Distribúcia, a. s. Bratislava č.
TDl568lZvlBa/20I6 z15.4.20|6, vyjadrenie StVPS, a.s. Banská Bystrica zn. ZC7l|2212016
z15.02.20|6, vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611609160 z07.04.2016, list
RVaPS Žiar naďHronom zt|.04.2016, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava
č. 24531212016, Zm|uva o nájme so spol. NiKA, s.r.o. Trenčín' Zmluva č. ult12o|6
oposkytovaní služieb. Dňa 30.I|.2016 bolo doloŽenézávázné stanovisko obce HornaŽdanat:.
S2016/00180 z25.II.2016, dňa 07,12.20|6 bol zap|atený správny poplatok bankovým
prevodom vo výške 400,-€, dňa 09.|2,2016 bol doplnený zoznatn účastníkov konania, áňa
12.Í2.2016 bolo doručené platné vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava ěíslo 66I|631072.

okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktoý je podťa
$ 5 ods. I zákona ě. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zÍnene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov v platnom ,o"ií a podl'a $ 61 písm.
a) vodného zákona príslušným orgánom štátnej vodnej správy apodťa $ 61 písm. c) voáného
zžkona a $ 120 stavebného zákona špeciálnym stavebným úradom, týmto listom oznamuje
podťa $ 6l stavebného zákona avzh|adom na veťký počet účastníkov konania v súlade s E zr
ods. 4 vodného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci vydania vodoprávneho
povolenia verej nou vyhláškou.

Pretože sú orgánu štátnej vodnej správy dobre znéme pomery staveniskav zmysle $ 6l
ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci
konania a dotknuté orgiíny mÓžu uplatniť svoje niímietky najneskór do 7 pracovných dní od
obdržania tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a niímietkam,
ktoré mohli byt'uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného planu zóny sa
neprihliada. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, u io 'r, úradných
hodinách.
Príloha: situácia
Doručuje Sa: podťa rozdeťovníka



Toto ozniímenie budevsúlade s $ 26 ods.2 zákonaosprávnomkonaní avsúlade s $ 73
ods. 4 vodného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Ďoručenie verejnou vyhláškou sa
vykoná tak, že sa písomnosť podťa $ 73 ods. 5 vodného zákona vyvesí po aou., 30 dní na
úradnej tabuli obce Horná Ždařn a súčasne sa zverejní iným spósóbom v mieste obvyklým
v súlade s $ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní. obec Horn a Ždana písomne oznámi
špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na uradnej tabuli, a termín jeho
zvesenia z iradnej tabule.

Vyvesené dřa Zvesené dĎa

pečiatka, podpis

Rozdeťovník

1. SDP,,KremeĎ.. s.r.o., 966 04 Horná Ždar,ač.230
2. obec Horn á Ždaťta, Horná ŽdaŤn 167 , 966 24 Horná Ždar,a _ (oznámené verejnou vyhláškou

ričastníkom konania' ktorí nie s správnemu orgánu známi a ktorych práva á právom
. chránené záujmy mÓŽu byt'stavbou dotknuté) + príloha

i Projektant _ Ing. Stanislav Pšenák, Jelšová |2, gj4 01 Banská Bystrica4, GEMMA CONSULTING, a.s., Bancíkovej 1/A,82| 03 Bratislava
5. nÚvz v Žiať nad Hronom, Reg. hygiénik, Cyrila aMetoda 357123,965 0l Žiar nad,

Hronom
6, okresné riaditeťstvo HaZZ v Žiari
7..',,oÚ Žiar nad Hronom, pozemkov,

nad Hronom

nad Hronom, {Jl. SNP 127,965 01 Žiar nad Hronom
a lesny odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar

8.. oÚ Žiar nad, Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodárstva, Námestie
Matice slovenskej 8,965 01Žiar nad Hronom


