
oKRESNÝ
Únnn
Žlnn NAD HRoNoM odbor starostIivosti o Životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Císlo spisu: oIJ -ZH.o sZP.20I6l 00984 1 -B
Císlo záznamu: 003 80 1 61201 6

v Žiari nad Hronom dĎa 2|.I1.2016

vEREil\ÁvYHLÁŠxa

ROZHODNUTIE

okresn;i irad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušny
orgán štátnej vodnej správy podťa $ 5 ods. I zákona ě. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov, zžkona č. 180/2013 Z. z, oorganizácii miestnej štátnej sprály azmeÍLe adoplnení
niektorych zákonov a $ 61 zákona ě. 36412004 Z. z. o vodách v zneni neskorších právnych
predpisov vplatnom znení ( ďalej len vodny zákon) a špeciálny stavebny rad vzmysle $ 61
písm. c) vodného zékona a $ 120 zák. ě. 5011976 Zb. o zemnom plrínovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebny zékon,,), v s lade so zákonom č.
7111967 Zb, o ďprávnom konaní v zneni neskorších právnych predpisov (ďalej len ,,zákon
o sprármom konarií..;, na zák|ade žiadosti Stredoslovenskej vodiírenskej spoločnosti, &.S.,

Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, rČo :o 056 006, vykonaného konania a predloženych
dokladov podlia $ 26 vodného zákona a $ 68 stavebného zákona a v srilade s ustanoveniami
zákona o správnom konaní vo veci Žiadosti o ZÍnenu - predíženie termínu ukončenia vodn1fch
stavieb v riímci stavby 

',Kremnica 
_ kata|izácia a ČoV.., a to o páť rokov, ktorá bola povolená

rozhodnutím obvodného uradu Životného prostredia v Banskej Štiavnici ě. C1}}II1OO|44|ZH-
BEZ zo dŤ.a 14.9.201 1 rozhodol takto:

mení

text vo vyrokovej časti na Strane dvadsat' v bode č,.267
,,Predpokladany termín ukončenia stavby je december 207'6.,,

na:

,,Predpokladany termín ukončenia stavby je 31. december 202l .,,

ostatné časti rozhodnutia ě. C|20II|00|44|ZH-BEZ zo d a 14.9.20I|. v zneni rozhodnutia
okresného uradu Žiar nad Hronom. odboru starostlivosti o Životné prostredie ě. oU-ZH-oSZP-
20 I 4 l 0 0 83 9 3 -B zo dÍn 2 5 . I I .20 I 4 zo stáv E nezmenené.

ODOVODNENIE

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, &. S., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica,
IČo :o 056 006, požiada|a listom doručenym na okresny urad Žiar naď Hronom, odbor
starostlivosti o životné prostredie dĎa 1 1. augusta 20|6 o Zmenu - predlŽenie termínu ukončenia



vodných stavieb v rámci stavby ,,Kremnica _ kana|izácia a ČoV.,, ato o páť rokov. Žiadosť
odóvodnil stavebník nedostatkom finančných prostriedkov.

Stavba bola povolená rozhodnutím obvodného úradu Životného prostredia v Banskej
Štiavnici č. C12OI1/00144|ZH-BEZ zo dňa 14.9.2OI1 a rozhodnutím okresného uradu Žiar nad
Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. oU-ZH-osZP-2014l008393-B zo dňa
25.II.20I4 bol zmenený predpokladaný termín ukončenia stavby na 3l. decembra 2016,

Tunajší urad preskúmal predložené podkladové materiá|y a zistil, že na zák|ade
predložených podkladov nie je možné rozhodnúť. Vzhl]adom na uvedené bolo potrebné odstrániť
nedostatky podania a doplniť Žiadosť o správny poplatok v hodnote 10 € ipoložka 60a písm. g)

zákona č,. |45l|995 Z,z. o správnych poplatkoch v znení neskorších Ítpravl. Listom zo dř:'a

25.8.2016 bol stavebník vyzvartý na úhradu správneho poplatku. Dřra 20. septembra 2016 bolo
tunajšiemu úradu doručené potvrdenie o úhrade správne poplatku v hodnote 10 €.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

So zreteťom 'na to, že žiadosť po doplnení podania poskýovala dostatočný podklad pre

posúdenie podarÉho návrhu, orgán štátnej vodnej správy listom zo dřla 22.09.2016 oznámil
zaěatíe konania vdanej veci a v zmysle $ 61 ods. 2 stavebného ziíkona upustil od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania. V oznámení o začatí konania bola zmena popísaná
a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozomení, že svoje námietky a stanoviská
mÓžu uplatniť najneskór do 7 pracovných dní od prevzatia oznámenia.

Nako]]ko ide o líniovú stavbu s velikým počtom úěastníkom konania a úradu nie sú známí
všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vďah kprejednávanej veci aotgán o ich existencii
vie, ale nepozná ich mená, oznámenie o začatí konania bolo doručené verejnou vyhláškou podťa

$ 73 ods. 4 vodného zákona. oznámenie o zaěatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta
Kremnica 05.10.2016 a zvesené zúradnej tabule dňa 07.1I.2016; na úradnej tabuli obce Horná
Ves bolo lyvesené dřn30.09.20l6 a zvesené zuradnej tabule dňa 30.10.2016 a na úradnej tabuli
Dolná Ves bolo vyvesené dňa 30.09.201'6 a zvesené zÍnadnej tabule dňa 1 .|1.2016. Verejná
vyhláška je formou verejného oznámenia určitého právneho úkonu alebo rozhodnutia. Pri tomto
spósobe doručovania reálne nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o
kvalifikované zverejnenie obsahu konkrétneho právneho úkonu správneho orgiínu, ktorým
vznikajú právne následky.

Dňa 5.10.2016 bolo elektronickou poštou doručené podanie okresného úradu Banská

systrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií označené ako ,,Námietka
k oznámeniu o predÍŽení termínu ukončenia stavby... V podaní bolo uvedené nasledovné:

,,okresný urad odbor CD a PK v Banskej Bystrici nesúhlasí s predlžením termínu vo veci
ukoněenia stavby ,,Kremnica - kana|izácia a ČoV... Tunajším úradom bolo dňa 8.8.2016 pod. ě.

20161012328-0I vydané rozhodnutie podl'a $ 94 ods. 1 zák. č. 5011976 Zb ovykonaní
zabezpeěovacích prác na stavbe ,'Cesta I/65, k.ú. Kremnica - Kremnické Bane.. z dóvodu vzniku
mimoriadnej udalosti zo dřra 3I.7.2016 na ceste 1165. Zvyššie uvedených dóvodov žiadame
zosúladiť zabezpeěovacie práce na stavbe ,,Cesta V65 Kremnicu _ Kremnické Bane.. so stavbou

,,Kremnica _ kala\izácia á ČoV.. a po ich zosúladení stavieb je možné súhlasiť s predÍžením
termínu pre stavbu,,Ktemnica _ kana|izácia ČoV...



Tunajší uradom obratom upovedomil okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy
apozemných komunikácií, že je potrebné zaslať podanie v zmysle platnej legislatívy poštou'
resp. pri elektronickej komunikácii podpísané elektronickým podpisom. Zároveřl bol
upozornený, že z textu nie je ztejmé, na akých parcelách sa bude rea|izovať stavba ,,Cesta I/65
Kremnicu _ Kremnické Bane.. ' resp. nebola uvedená ani spoločnosť, ktorá spracováva PD.
Stavebný úrad móže v odóvodnených prípadoch na Žiadosť stavebníka povoliť Zmenu stavby
ešte pred jej dokončením. V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených
záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chrránených
dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktor'.ý'rn buď zmenu
stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podťa potreby
ďalšie závázné podmienky, alebo žiadosť zaniette. Na konanie o zmene rozhodnutia o povolení
stavby sa primerane vzťahují ustanovenia stavebného zékona. Podťa $ 59 stavebného zékona
účastníkmi stavebného konania sú stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu bý' stavebným povolením priamo dotknuté;
ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo
kvalifikovaná osoba a projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Zuvedeného vyplýva, že
okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií nie je
účastníkom korrania. V zmysle platných právnych predpisov je v konaní dotknutým orgánom,
ktoý je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pósobnosti ustanovenej osobitným
predpisom. Vo svojom záváznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného
predpisu, nazék|ade ktorého uplatňuje svoju pósobnosť, a údaj, či týmto závázným stanoviskom
zátoveí nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podťa tohto zákona. Dotknutý orgtín je
viazaný obsahom svojho predchádzajúceho závázného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to
neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podťa kto4ých dotknutý orgán záv.anté
stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z |<toých dotknutý orgán
vychádza|. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie závázné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho
predchádzajuce závázné stanovisko sa neskorším závázným stanoviskom potvrdzuje, doplňa,
mení alebo na}rádza s uvedením dóvodov podťa zákona. Tunajší urad aj napriek vadiím
doručeného oznámenia preskúmal podanie oznaěené ako námietka a zisti|, že stavba,,Cesta I/65
Kremnicu _ Kremnické Bane.. sa bude rca|izovať vo vzdialenosti cca 250 m od stavby
,,Ktemnica _ kanalizácia a ČoV... Na záklaďe tejto skutočnosti nebol zistený vzát1omný vplyv
týchto stavieb, preto považujeme pripomienku orgánu pozemných komunikácií za ned}vodnú.
Ďalšie podanie okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií nebolo tunaj ším uradom zaevidované.

Tunajším úradom bolo dňa 10.10.2016 zaevidované podanie oblastného riaditeťstva Košice'
Sekcie že|ezničných tratí a stavieb č. 51O2|2O16iSŽTS zo dř:.r- 6.10.20|6, ktorým odstúpil
ozniímenie o začatí konania ŽSR Bratislava' oblastnému riaditeťstvu Zvo|en, ako im patriace.
Z uvedeného dóvodu bude rozhodnutie zaslané na túto adresu.

organ štátnej vodnej správy, ktoý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom
konaní preskúmal predloŽenú žiadosť a zistil, že zmenou termínu ukončenia stavby nebudú
ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené
zilljmy účastníkov konania. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody,
ktoré by znemoŽňovali povolenie zmeny. V stanovenej lehote si účastníci konania neuplatnili
svoje námietky. Vzhl]adom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak,
akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



PoUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podťa $ 53 zakona o správnom konaní právo
podať odvolanie. odvolanie sa podáva podl'a $ 54 ods. I a2 zákona o správnom konaní v lehote
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o
Životné prostredie. Toto rozhodnutie bude v súlade s $ 73 ods. 8 vodného zákona doručené
formou verejnej vyhlášky. Musí bý vyvesené po dobu 15 dní na uradnej tabuli mesta Kremnica,
obce Horná Ves a obce Dolná Ves a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým
vsúlade s $ 26 ods.2 zékonač.7111967 Zb. o správnom konaní vznení neskoršíchpredpisov.
Dňom doručenia je posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky. Toto rozhodnutie móže bý'
preskúmané súdom podťa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Doručuje sa
podťa rozďeťovníka

Verej ná vyhláška bola v obci' ............................... o............

Vyvesené dřa ......o...o........oo.o......

odtlačok pečiatky, podpis

Rozhodnutie sa doručuie So Žiadost'ou o Vwesenie na uradnei tabuli:
Mesta Kremnica, Štef;ínikovo niímestie 1/1' Kremnica, primátor mesta
obce Horná Ves, starostka obce,967 01 Kremnica
obce Dolná Ves, starosta obce,967 0l Kremnica

Rozdel]ovník
Rozhodnutie sa doruěí
l. Stredoslovenská vodarenská spoločnosť, &. S., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
2. HYDROECo, spol. S r. o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica
3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
4. obec Horná Ves, starostka obce,967 01 Kremnica
5. obec Dolná Ves, starosta obce,967 01 Kremnica
6. Slovensky vodohospodársky podnik, š. p., odštepny závod Banská Bystrica, Partizrínska

cesta 69, Banská Bystrica
7. ostatní ričastníci konania verejnou vyhláškou



Na vedomie
8. okresný irad Žíar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgrín odpadového

hospodiírstva, Nám. Matice slovenskej 8, 965 OI Žiar nad Hronom
9. okresný wad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgiín oPaK,

Nám. Matice slovenskej 8, 965 0I Žiar nad Hronom
10. RÚVZ v Žiarinad Hronom, Cyrila a Metoda 357l23,965 01 Žiar nad'Hronom
1 1. okresné riaditeťstvo Hasičského a zác|lranného zboru, Ut. SNP I27, 965 O| Žiar nad,

Hronom
12. Itajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovnáulica 8, Banská Bystrica
13. okresný iradŽiat tad Hronom, pozemkoqý a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965

01Žíar nad Hronom
14. okresný iradŽiar nadHronom, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, SNP

120, 965 0I Žiar nad Hronom
15. okresný iradŽiar nadHronom, odbor krízového riadenia' Nám. Matice slovenskej 8, 965

Ot Žiar nad Hronom
16. obvodný banský urad Banská Bystrica, ulica 9. mája2, Banská Bystrica
17. okresný urad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií,Nám. L.

Štúra 1, 974 0I Banská Bystrica
18. okresné riaditeťstvo Policajného zboru' okresný dopravný inšpektorát, Chrástekova ulica

I23,Žiar nad,Hronom
19. Krajské riaditeťstvo Policajného zboru, odbor telekomunikácií a informatiky, Ulica 9. mája

1, Banská Bystrica
20. Dopravný írad, Letisko tr,t. R .Štefanika,823 05 Bratislava
21. Stredoslovenská vodiírenská prevádzková spoločnosť' a. s., Pntizánska cesta 5, Banská

Bystrica
22. Stredoslovenská vodtírenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06 Zvo|en, Žiar nad

Hronom
23. Že\eznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeťstvo, odbor expertizy,

Klemensova 8, 811 09 Bratislava I
24. ŽeIeznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeťstvo' odbor rozvoja,

Klemensova 8, 811 09 Bratislava I
25. Že\eznice Slovenskej republiky, oblastné riaditeťstvo Zvo|en,960 01 Zvolen
26. Že\eznice Slovenskej republiky, oblastné riaditeťstvo Košice, Úsek správy ŽI, Sekcia

energetiky a elektrotechniky' Štef,ínikova 60, 040 01 Košice 1

27. Že\eznice Slovenskej republiky, oblastné riaditeťstvo Košice, Úsek správy ŽI, Sekcia
oznamovacej azabezpečovacej techniky, Tomášikova27,040 01 Košice 1

28. Že|eznice Slovenskej republiky, oblastné riaditeťstvo Košice, Atrakčný obvod Zvo|en,
Stredisko miestnej správy KT Zvolen, M. R. Štetrinika 29512,960 01 Zvo|en

29. Že|eznice Slovenskej republiky, oblastné riadite]]stvo Košice, Atrakčný obvod Banská
Bystrica,29. augusta 49,974 01 Banská Bystrica

30. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteťného majetku a výstavby, Ulica Československej
armády 6, Banská Bystrica

31. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Ulica Republiky 5, 010 4l Ži|ina
32. Energotel, a.S., Bratislava, Jana Milca 44, O1O ú Žilina
33. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb,825 19 Bratislava 26
34. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8I1 62 Bratislava
35. orange Slovensko, a. s., údržbové centrum 2, Zvo|enská cesta 21, Banská Bystrica
36. UPC BROADBAND SLOVAKIA' s.r.o., prevádzkareň, Kyjevské námestie 6, Banská

Bystrica


