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Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Podťa rczdeťovníka

Váš list číslo/zo dĎa

358312017 z 05.05.2017
Náš list
orJ -zH-o szP -00 628 8 -0 02 t20 t7

číslo záznamu: 00165 6412017

Vybavuje
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15.05 .2017

Internet ICO
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Vec
oznámenie podťa $61 ods. 3,4 zákona č,5011976 Zb. orizemnomplánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním srivisiacich (ďalej len
stavebnf ziákon) v srilade s $ 73 ods. 4 zékona ě. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších
právnych predpišov (ďalej len vodny zákon) o zaěati konania vo veci vydania povolenia orgánu
štátnej vodnej správy podťa $ 68 stavebného zákona v srilade s $ 26 vodného zákona na zmenu
stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ristneho pojednávarria

Stavebník: Stredoslovenská vodiírenská spoločnosť, &. .S Banská Bystrica, Partizrínska
cesta 5, 974 0I Banská Bystrica, IČo: 36 056 006 podal na tunajší urad dĚa 09.05.2017 žiadosť
vo veci zmeny termínu ukončenia vodnej stavby,,Hlinické Pohronie _ zásobovanie pitnou vodou
obcí Horná Žda a, Dolná ŽdaÍ,a aLověa,, v katastrálnom ízemí Horná Žduš,u, Dolná
Ždaťla, Lovča. Reďizácia uvedenej vodnej stavby bola povolená rozhodnutím obvodného uradu
Životného prostredia v Banskej Štiavnici pod č. s. zoďgtotz74lzH-GAl z30.9.2OOg. ZdÓvodu
nedostatku finančn;fch prostriedkov na pokračovanie v rea|izácii uvedenej vodnej stavby, nebola
stavba v k. ri. Dolná ŽdaŤ'aa v k. ri. Lovča dokončená.

Uvedenym dřom bo|o začaté vodoprávne konanie v danej veci.

okresn;f uradŽiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktory je podlia
$ 5 ods. 1 zékona č). 52512003 Z. z, o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zlnene
a doplnení niektorych zríkonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a podťa $ 61 písm.
a) vodného zákona príslušnym orgánom štátnej vodnej správy apodťa $ 61 písm. c) vodného
zákona a $ 120 stavebného zákona špeciálnym stavebnfm radom, tymto listom oznamuje
podťa $ 61 stavebného ziíkona a v srilade s $ 73 ods. 4 vodného zékona začatie vodoprávneho
konarria vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením podťa $ 68 stavebného zěkona
v srilade s $ 26 vodného zákona, ktorá sa tyka zmeny predpokladaného termínu ukončenia
uvedenej vodnej stavby ato do 31.12.2023.

PretoŽe sri orgiínu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska v zmysle $ 61
ods. 2 stavebného zákona uprišťa od miestneho zisťovania a ristneho pojednávania. Účastníci
konania a dotknuté orgány mÓžu uplatniť svoje nrímietky najneskÓr do 7 pracorm;fch dní od
obdržania tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
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K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byt'uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného planu zóny sa neprihliada. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť
na tunajšom úrade, a to v uradných hodinách.

Príloha: Situácia

Ing.
ved

Totoozniímeniebudevs lades$26ods.2zákonaosprávnomkonaníavsrilades$73
ods. 4 vodného zil<ona doručené formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou vyhláškou sa
vykoná tak, že sa písomnosť podťa $ 73 ods. 5 vodného zákona vyvesí po dobu 30 dní na
riradnej tabuli obce Dolna Ždana a obce Lovča a s časne zverejní in;fm spÓsobom v mieste
obvykl;fm v sirlade s $ 26 ods. 2 zékona o správnom konaní. obec DolnaŽaana aobec Lovča
písomne oználmí špeciálnemu stavebnému uradu termín vyvesenia oznámenía na uradnej tabuli,
a termín jeho zveseniazuradnq tabule.

Vyvesené dĎa Zvesené dřa

pečiatka, podpis

Rozdeťovník:

1. SIVS a. s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
2. obec Dolna Ždana (oznámené verejnou vyhláškou ťrčastníkom konania, ktorí nie sri

sprármemu orgánu zněttni a ktoqfch práva a právom chrrínené záqmy mÓŽu byt' stavbou
dotknuté) + príloha

3. obec Lovča (oznátmené verejnou vyhláškou ričastníkom konania, ktorí nie sri správnemu
orgánu známi a ktorych práva a právom chránené záujmy m6Žu byť stavbou dotknuté) +
prí1oha

4. Ing. Vladimír Rojík, Kremnička 3, P.o.BoXz,974 05 Banská Bystrica
5. BBRSC, a.s. Majerská cesta 94,974 96 Banská Bystrica



6.

7.

8.

9.

10.

11.

T2,

13.

14.
15.

KremeĎ - EKo, s.r.o.' 966 04 Horná ZdaŤn230
Slovenskj pozemkov! fond, Bridkova 6, Bratislava
Lesy Slovenskej reputliky, š. p.,oZŽarnovica,Že|ezniěná613113,966 81 Zarnovica

svĚ, s' p.ozli*'u Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 0I Banská Bystrica

Hydromeliorácie, š. p., Vrakrinska29,825 63 Bratislava
Stredoslovenská voáárenská prevádzková spoločnosť, a.S., Banská Bystrica, Partizánska

cesta 5, 974 0l Banská Bystrica
SSE-Distribricia, a.s. ŽiLina, Pri Rajčianke 292718,0|0 47 Zilina
SPP-Distribricia, a.s., Mlynské nivy 44lb,825 1 1 Bratislava 26

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
vttcrrovsKÍ spo1. s r. o., Pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 2|, 974 05

Banská Bystrica
1 6. okresné riaditel'stvo
17. Krajsky pamiatkovy
1 8. Ministerstvo obranY
Ig. nÚvz v Žtari nad

Hronom
20. okresné riaditel]stvo hasičského a záchtanného
,2I. 

okresny ťrrad Žiar nad Hronom, pozemkovy a

policajného zboru, oDI, Chrás teka !23, 965 0 1 Žiar nad Hronom

irad danská Bystrica, Lazovnál'975 65 Banská Bystrica

SR, Agenturu ŠM, DP Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

Hronom, Reg. hygienik' Cyrila aMetoda 357123,965 01 Žiar nad

zboru v Žíati nad Hronom, Ul. Priemyselná
lesny odbor, Námestie Matice slovenskej 8,

. 965 0I Žíar nad Hronom
zz. ot.'.'"y iradŽiarnad Hronom _ odbor cestnej dopravy apozemnych komunikácií, Ul. SNP

23. okresny txad Žíar nad Hronom _ odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8,

965 01 Žiar nadHronom
ok."ď;;Zi* 

"ua 
Hronom, oCDaPK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad

Hronom
i,k'.*j' ,ltad Žiar n,/Flronom, 9SZP - ŠSoH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 OI Žíar

nad Hronom

x
25.


