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okresny rirad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti

Nám. Matice slovenskej č.
o Životné prostredie
8, 965 0l Žiar nad Hronom

ou -zH-os zP -201 6/00 067 3-B-0 1 0
Čislo záznarrtu: 0007 359120|6
(V roku 2015 spis evidovanf pod ě. jU-ZH. OSZP-2Ol5/0l3 l70)

Y Ziari nad Hronom 24. februára2016

ROZHODNUTIE

okresnf trad Žiat nad F{ronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoqf je
podťa $ 5 ods. I zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o anene a doplnení niekton.fch zákonov, zékona č. 180/2013 Z. z. oorganizácii miestnej
šÍítnej správy azmene a doplnení niektorych zákonov a $ 6l zékona č. 36412004 Z. z. o
vodách v znení neskorších predpisov ( ďalej len,,vodn;f zákoď.) príslušn;fm orgánom štítnej
vodnej správy ďyzmysle $ or.písm. c) vodného záŘona a 5 izo zžk. č.5011976 Zb. o
zemnom plrínovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len ,,stavebn;f

zákoď.) špeciálnym stavebnym radom, podl'a $ 29 ods.l zríkona č.7tll967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len,,zákon o sprármom konanín)

prerušuje
konanie vo veci povolenia užívania vodnej stavby ,,Protipovodřové opatrenia v obci
Slaslcl.., ktorá sa ma|a realizovat' na pozemkoch parcela CKN 76311 (EKN 9-93ll,2,|6),
cKN 752lt (EKN zs7t31), cKN 763rr (EKN zsinr, rzrll10), crN iz+ (EKN 257t3r)1,
CKN 825/3 (EKN 257l3l), CKN 82815 (EKN 257131), CKN |04214 (EKN zszllt;, crŇ
550/l (EKN l2r2/r), CKN 75211 (EKN rztztt, r223tr), cKN 76311 (EKN rztztr, t222n,
r223ll), cKN 824 (EKN 1212/l), CKN 82sl3 (EKN r222tr), CKN 828/5 (EKN r2tztD;,
cKN 1042/4 (EKN r2r2lr, r222/r), cKN 75217, CKN 763t5, CKN 548 (EKN ZO;, CrN
75819 (EKN 576), CKN 76311 (EKN 571), CKN 758n0, CKN 763ll (EKN SZZ, SZ3), CrN
556, CKN 551, CKN 558, CKN 557, CKN 435I2,CKN 75212, CKN 549, CKN 55OI2,CKN
55512, cKN 554, CKN 293718, CKN 76312 a 1588 v k. . Slaská. Projektovti dokumentáciu
vypracoval AQUABEST, Brodno č. 10, 010 14 Ži|ina, zodpovedny projektant Ing. Miloslav
Remiš v mesiaci oktÓber 201I.

Od6vodnenie:

obec Slaská, Slaská č. 17,966 22 Lutila, lČo oo:zo994, požiadala listom doručen;fm dřa
l4. decembra20|5 okresn;f urad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné p,osi.edi" o
vydanie kolaudačného rozlrodnutia na vodnri stavbu ,,Protipovodriové opatrenia v obci
Slaskď., ktoré sa mali realizovat' na parcelách CKN 76311 (EKN 9-93l|,2,!.6), CKN 752ll
(EKN 257131), CKN 76311 (EKN 2573r, r2t1l10), cKN 824 (EKN 257t31), CKN 825/3
(EKN 257t3t), CKN 828/5 (EKN 257t31), CKN t042t4 (EKN 2s7t3t), CKN 55)tl
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(EKN l2l2ll), cKN 75211 (EKN tztztr, 1223t1), cKN 76311 (EKN t2r2tt, t222tr,
122311), CKN 824 (EKN r212lr), CKN 825/3 (EKN r222/r), CKN 828/5 (EKN r2t2t1),
CKN 104214 (EKN |2t2l|, 1222lL), CKN 75217, CKN 76315, cKN 548 (EKN 7o), CKŇ
758/9 (EKN 576), CKN 763tr (EKN 571), CKN 758tr}, CKN 76311 (EKN 572, 573), CKN
556, CKN 551, CKN 558, CKN 557, CKN 43512,CKN75212, CKN 549, CKN 55OI2,CKN
55512, cKN 554, CKN 293718, CKN 763/2 a 1588 v k.ú. Slaská. Projektovú dokumentáciu
vypracoval AQUABEST, Brodno č. l0, 010 14 Ži|ina, zodpovedný projektant Ing. Miloslav
Remiš v mesiaci október 2011.

Vodná stavba bola povolená rozhodnutím okresného úradu Žiar nad, Hronom, odboru
starostlivosti oŽivotné prostredie č. Zl20|3l000|4lBEZ zo dňa |7, decembra 2013,
Projektová dokumentácia riešila návrh protipovodňových úprav toku Slaský potok.
Nawhovaná úprava je rozdelerrá rra niekoťko úsekov. Celková dill<a navrhovanej úpravy je
1184 m.

Tunajší urad nariadil k predloženému návrhu listom č,. }IJ-ZH. osZP-20t6lOO0673 zo
dňa2l.l2.2015 ústne pojednávarrie spojerré s miestnym zisťovaním na deň 26. januára2}I6.
V pozviínke bola Žiadosť popísaná a úěastníci konania ako aj dotknuté orgrány boli
upozornení, že svoje námietky a stanoviská móžu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní,
lebo inak nebudú brané na zrete|. Stavebník bol vyzvaný, aby najneskÓr na ústnom
pojednávaní predlozil potrebné podklady. Nakol'ko išlo o líniovú stavbu s velkým počtom
účastníkom konania a úradtr rreboli známi všetci účastrríci konania, ktorí majú určitý vďah
k prejednávanej veci a orgárr o ic|r existencii vie, ale nepozná ich mená, ozniímenie o začati
konania apozvánka na ústnc pt-rjedrrávarrie spojené smiestnym zisťovaním bolo doručené
verejnou vyhliíškou. oznárrrenie bolo vyvesené na uradnej tabuli obce Slaská dřn 23.
decembra 2015 a zvesené dria 23.l.2016.

Prítomní boli oboznárnení s doručeným stanoviskom Slovak Telecom, a.s. č. zA-
64429120|5 zo dňa7,|.20|6, ktor.ýnr spoločnosť Žiada|azahmúť podmienky vňom uvedené
(k realizácii stavby) do podtrlierrok stavebného rozhodnutia. Skonštatované bolo, že
predmetom konania je vyclarric kolaudačného rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bolo
skonštatované, že pri rea|izácií stÍivby došlo k drobným zmenám v rea|izácii stavby a nebol
zrea|izovaný ,,So 06 odbcr poŽiarnej vody... PredloŽená bola projektová dokumentácia
stavby, stavebné povolenie a sllrvebný denník (k nahliadnutiu), certifikáty zhody (na
prefabrikované opomé mťtr1,, betÓit, ocel' na vystuŽovanie betónu), vyhlásenia o parametroch
(dvojosová tuhá PP geomreŽa, PL:I{DURA T 500 a PERDURA T 200 ), protokol o skúške (
prírodné kamenivo hrubé a prírtltirrý kanreri na vodné stavby). Zánoveřt bolo okrem iného
skonštatované, že v pozvártkc v1'Žiaclané poclklady rreboli na ústnom pojednávaní predložené
v celom rozsahu _ nebol pr.edltlŽcrrý protokol o odovzdaní aptevzatí stavby, polohopisné
avýškopisné porealizačné zamrl.itnie, resp. geometrický plan; prehlásenie onakladaní
s odpadmi; opis a zdóvodrrerric zrnierr; certifikáty všetkých pouŽitých materiálov (napr.
zábrad|ia); nájomnú zmluvu ttzlli'.orenri so SPF (v zmysle podmienky ě. 6 zo stavebného
povolenia) a stanovisko RUVZ (r' 'irrrysle podnrienky č. 15 zo stavebného povolenia).

Na ústnom pojednávarrí bolo 1;icrokované, Žc v prípade, Že doklady nebudú predložené na
tunajší urad do troch týŽclňov odo dňa ústnelro pojednávania, tunajší urad konanie
rozhodnutím podťa $ 29 zákon.i () Správnonr konaní preruší, samostatným listom podklady
vyžiada a určí lehotu lla do]riŽcnie poclklaclov. Z priebehu ústneho pojednávania je
vyhotovený protokol.

Dňa27.|.2016 bolo nir tr-rtla.ji: úracl dortrčené závázné stanovisko okresného iraduŽiar
nad Hronom, odboru starost]ir,osti o životné prostrec1ie



-J-

č), OU-ZH- osZP-20I6l000573 zo dňa 25.Í.20|6 a dňa 8.2.20|6 závázné stanovisko RUVZ
v Žiarinad Hronom č.H/20I6/0O|95-2 zo ďňa4.2.20|6.

So zreteťom na to, že podanie nebolo v urěenej lehote doplnené v celom rozsahu, je
potrebné odstrríniť nedostatky podania a v termíne najneskór do 90 dní od prevzatia výzvy
doplniť - protokol oodovzdaní aprevzati stavby, polohopisné avýškopisné porea|izaěné
zameratie' resp. geometrický plán, prehlásenie o nakladaní s odpadmi, ópis a zdóvodnenie
zmien, certiťrkáty všetkých použitých materiálov (napr. zábrad|ía), na3omntr zmluw
uzatvorenú so SPF (v zmysle podmienky ě.6 zo stavebného povolenia).

Na zríklade uvedeného orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný urad rozhodol
tak, ako je uvedené vo rnýrokovej časti tohto rozhodnutia. Správny orgiín bude v konaní
pokračovať, len čo pominú ptekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené. Počas prerušenia
konania lehoty podlia správneho poriadku neplynú ($ 29 ods. 5 žákonao správnom konaní v
zneni neskorších právnych predpiisov).

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa podťa $ 29 ods. 3 zákona o správnom konaní v znení

neskorších právnych predpisov nemoŽno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateťné
súdom.

Ing-
.,Í

'. I

ušan.' B./erkeš
fui odboru

Toto rozhodnutie bude v s lade 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 r'iradnej tabuli obce Slaská 

",lič".o" sa zverejní
písomnost' infm spÓsobom v mieste obvyk m. obec Slaská písomne oznámi
špeciálnemu stavebnému radu termín vyvesenia rozhodnutia nď radnej tabuli,
a termín jeho zvesenia z radnej tabule.

Vyvesené dřa Zvesené dĎa

pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí:
1. obec Slaská, starosta obce,
2. Obec Lutila, starosta obce,

Slaská č. 17,966 22 Luti|a
966 22Lutila
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3. Ing. Miloslav Remiš _ AQUABEST, Brodno č. 10, 010 14 Ži|ina
4. Slovens[f pozemkovf fond Bratislava, Bridková č. 36,817 15 Bratislava
5. SVP, š.p. Radničné nrímestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
6. SVP, š.p. oZ Banská Bystrica, Partizrínska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
7 . Branislav Mikula' Slaská 23,966 22 Luti|a
8. Exekritorskf urad Zvolen, Mgr.Jozef Ďurica, Sládkovičova2,960 0l Zvo|en
9. Mgr. Milan Somík _ sridny exek tor, Jilemnického 12,036 01 Martin
l0. Exekritorskf urad, Mgr. René Matuška _ s dny exekritor, BoX 179, Ul. Kalinčiaka 5,

971 0l Prievidza
1l. Páleník Peter, Slaská |06,966 22LutiLa
12. Páleník Jozef, SNP 3/5' 965 01 Žiat nadHronom
l3. Tolgyesi Jozef, Slaská č,. |79'966 22 Lutila
l4. Tolgyesiová Terézia' Slaská ě. 179,966 22 Lutila
15. Tolgyesi Erik, Slaská 180, 965 O| Žiar nad Hronom
16. Tolgyesiová Ingrid, Slaská 180, 965 O| Žiar nad Hronom
17 . Zavažan J ozef , A. Sládkoviča 8| 5 l 12, 966 8 1 Žanovica
l8. Zavažan Emil, Slaská |77, 966 22 Ltltil.a
19. Snopčoková Bernardína, M.R. Šteflínika 40156,965 01 Žiar nadHronom
20. Páleník Peter, Š. Moysesa 56116,965 0l Žiar nadHronom
2|. Pá|eníková Ann4 Slaská |82'96622Luti|a
22. Barancová BlaŽena r. Piíleníková. Bernolákova23l6.974 05 Banská Bvstrica
23. La\oJaroslav, Slaská z}t, 966 zi. tuti|a
24. Ya cekPeter, Čerešřova 5O02l35,974|1 BanskáBystrica
25. Yarácková Jrilia, Čerešřova 5O02l35, g74 tt Banská-Bystrica
26. Hrošov á Zdettka, Ivt.R. Štefrin ika 466 l 33' 965 0 1 Žiar nad Hronom
27 . Turazová Andrea, M.R. Štefránika 466 l 33, 965 0 1 Žiar nad Hronom
28. Davidík Roman, Ul. A. Dubčeka 713,965 0| Žiar nad Hronom
29. Hroš Martin, Ul. A. Dubčeka 36717,965 01 Žíar nadHronom
30. Štrofeková Helena, Kosorín 45, 966 24
3l. Slovenslcf rybrársky zvdz_ Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 0l0 55 Žilina
32. Pozemkové sloločensfuo pol'nohospodarskych a lesn;fch pozemkov a urbrámikov obce

Slaská, Slaská ě. 17,966 22 Lutila
33. ostatní častrríci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
34. StvPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,974 00 Banská Bystrica
3 5. sPP, a. s Bratislav 4 LC Prievidza, Záv odská 26 l29 40, 0| 0 22 ŽíLina
36. Slovak Telecom, a.s., Bajkďská 28, 8l7 62 Bratislava
37. sSE, a.s. Ži|ina'Ul. Republiky č. 5, 0l0 4l ŽíIina
38. okresnf tradŽiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8,

965 01 Žíar nadHronom
39. okresnf urad Žiat nadHronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán

odpadového hospodrírstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0t Žiat nad Hronom
40. okresny urad Žiar nadHronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. orgán ochrany

prírody a krajiny, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 OI Žiar nad Hronom
41. okresnf ,ÚraďŽiat nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor, Nám. Matice slovenskej č.8,

965 01 Zíar nad Hronom
42. oR Hasičského azác|tratlného zboru v Žiannad Hronom, Ul. SNP l27, 96501 Žiar nad

Hronom
$. RÚvZv Žiannad Hronom, Cyrila a Metoda 357123,965 0l Žíar nadHronom


