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VEREJNÁvYHLÁŠxe

Vec
Ozn ámenie ozačatí vodoprávneho stavebnéhokonaniaverejnouvyhláškoupodťa $ 61
ods. 4 zákona č.5011976 Zb. orizemnomplánovaníastavebnomporiadkuvzneníneskorších
právnych predpisov s ním srivisiacich (ďalej len stavebny zákon) a v srilade s $ 73 ods. 4 zákona
ě. 364/2004 Z. z. o vodách v zneni neskorších právnych predpisov (ďalej len vodny zákon) vo
veci povolenia na realizáciu vodnej stavby apozvanie na rístne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,914 00
Banská Bystrica, IČo :o 056 006, požiada|alistom doručenym dĎa 18. mája2}I6 okresnf rirad
Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného povolenia na
vodnri stavbu ..Napojenie obce Pitelová. časť Dolina - vodovod..' ktory sa má rea|izovať ta
pozemkoch parcela CKN 1099,109812 (EKN 51516,93611 a5I9lI) alI04 (EKN 517/3) k. .

Pitelová a|00ll,I00l2 (EKN 59212),95/3 (EKN 587),95lI (EKN 587) a 9911 (EKN 584, 586)
v k.ri. Trnavá Hora. Investorom stavby je SIVS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974
00 Banská Bystrica. Projektovti dokumentáciu stavby vypracovala StVS - servising s.r.o. Banská
Bystrica, zodpovedny projektant Mariarura Fukasová v mesiaci jitJ 2011 pre stavebníka obec
Pitelová.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh napojenia časti obce Pitelová - časť Dolina
na systém zásobovania obce Trnavá Hora. Navrhuje sa vybudovanie rozvodného potrubia
z HDPE s 90 x5'4 mm v dízke 529j}m a vodovodnfch prípojok HDPE s 32 x2,O mmv dÍzke
56'0 m' Vodovodné prípojky sri uvaŽované po hranicu pozemku RD, poěet 21 (pÓvodne bolo
nawhnu|fch vodovodn;fch prípojok22 aich ď|žka73,0 m). Na hlavnej vetve sri navrhnuté 4 ks
podzemnych poŽiarnych hydrantov, z toho hydrant č' 1 a 2 budri slrižiť na odkalenie potrubia, na
konci trasy bude hydrant č. 4 s| žiť aj na odvzdušnenie potrubia. Na vetve A sri navrhnuté 3 ks
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požiarnych hydrantov, hydrant č. 2 bude slúžiť na odkalenie potrubia ahydrant č. 3 aj na
odvzdušnenie potrubia.

Rea|izácia stavby bude vykonaná dodávateťsky. Zhotovitet diela sa vyberie v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní.

Súčasťou Žiadosti bola kópia katastrálnej mapy a kópia mapy určeného operátu zo dř:'a
16.4.2014, rozhodnutie obce Pitelová č. I80l20I3 zo dřm 24.4.2013 (právoplatné dňom
5.6.2013), ktorým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby, zm|uva č' Pl9000762/20I4l02
o uzavretí budúcej zmluvy o ztiadeni vecného bremena s obcou Pitelová, zmluva č.
Pl9000762l20l4l03 ovzavreti budúcej zmluvy ozríadení vecného bremena sobcou Tmavá
Hora, projektová dokumentácia, stanovisko okresného uradu Žiar nad, Hronom, pozemkového
a lesného odboru ě.20I3l00I37 zo dňa 31.10.2013 a2013100224 zo ďřn 18.2.2013, vyjadrenie
obce č. I4I|20I3 zo día28.2.2013 kzéheru pozemkov, stanovisko obce Pitelová č.8120|3 zo
dřn |2.2.2OI3, závazné stanovisko RUVZ v Žíari nad HronomEl2OI3l002I2 zo día 4.2.20|3,
vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici Švs
C|20I2|0I262|ZH-BEZ zo ďňa 8.8.2012, vyjadrenie obvodného uradu životného prostredia
v Banskej Štiavnici - oPaK _ Cl2O12l0|26IlZH-NoH zo dňa 15.8.20I2,lryjaďrenie obvodného
uradu životného prostredia v Banskej Štiavnici _ oH _ Cl20|2l0I263lZHlCIS zo dňa I7.8.2012,
q,jadrenie obvodného úradu pre cestnú dopravu apozemné komunikácíe Žiar nad Hronom č.
8/2OI2|O2585 zo dř.n20'II.2OI2, vyjadrenie SSE -distribúcia' a.s' Ži|ina č. 4600001339 zo dťta
22.2.2013 (platné 1 rok od jeho vystavenia)' obvodného úradu Žiar nad Hronom, odboru civilnej
ochrany akrízového riadenia č. obU-ZH-Co-20I3l02686.2 zo ďňa I.3.20|3, vyjadrenie Lesy
SR, š.p.' oZ Žamovica, Že|ezničná 5, 966 81 Žarnovica, vyjadrenie SPP - distribúcia, &.S.,
Bratislava č. 2889/DPPRzvl20I2 zo dř'a 23J|2012 (platné do 23.II.20I4), stanovisko
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktury, Bratislava č. SEMaI-
25-533120|2 zo dňa 6,9.2012, vyjadrenie SVP, š.p. oZ Banská Bystrica č.
Cs68l20I2lCZII090l20I2-2I0 zo dňa 5,9.2012, vyjadrenie Michlovský s.r.o. č. 88-1486l20I2
zo dňa3I.8.20|2 (platné do 3.3.2013), vyjadrenie upc broadband Slovakia, s.r.o.' Bratislava č.
BBI334120I2 zo dňa23,8,2012 (platné jeden rok od vydania), vyjadrenie obce Pitelovázo dňa
I3.8.20I2, vyjadrenie SIVP, a.s. Banská Bystrica č. 4897lI2-I02 zo dřla 6.8.2012 a|ist
Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. KSU BB 20I2-II09-2 OŠSS-SI zo dř:n
6'II.2012 o určení stavebného úradu.

Špeciálny stavebný úrad, preskúmal pre.dl ožené podkladové materiály a zistil, že na zák|ade
predložených podkladov nie je možné konať. Konanie bolo rozhodnutím ě. 0U-ZH-OSZP-
20l61006816 zo dňa7. jtna 2016 prerušené astavebník bol vzmysle výzvy č OU-ZH-OSZP-
201610068|6 zo dňa 7 . jilna 20|6 požiadaný o predloženie potrebných podkladov. Podanie bolo
dopÍrane postupne. Dřr- 16.6.2016 bola zaevidovanáiiltaďa správneho poplatku; dňa 6.7.2016
bolo doplnené závázné stanovisko obce Pitelová ě. 19212016 zo dňa Í.7.2016, ktoqým obec
súhlasila podťa $ 120 stavebného zákona s vydaním stavebného rozhodnutia; dňa 23.II.20|6
bola zaevidovaná žiadosť o predíženie termínu na doloženie dokladov, ktorej súčasťou bola
zm|uva č. P/9000762l20I4l0I ouzavretí budúcej zmluvy oztiaďení vecného bremena,
vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611616033 zo dňa 16.6.2016, vyjadrenie SPP - distribúcia,
a.s.' Mlynské nivy 44lb,825 11 Bratislavazo ďňa 13.6.2016, vyjadrenie Michlovský s.r.o.' UC 2
_ údržbové centrum Banská Bystrica ě. B8-127212016 zo dř.n 15.6.20|6, vyjadrenie upc
broadband Slovakia' s.r.o. č. BB |334120l2 (s predíŽenou platnosťou do 6.6.2017), vyjadrenie
SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 292718, 0I0 47 Ži|ina ě. 4600025529 zo dřn 28.6.2016 ,

súhlas Ministerstva obrany SR, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7' 974 31 Banská Bystrica č.
AMdpS-1-|070l20I6 zo dňa 29.6.2016, vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, Centra podpory
Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. "1, 974 86 Banská Bystrica zo dřta 3.6.2016, vyjadrenie 02



Slovakia, s.r.o. Zo dřn3,6.2016, list vlastníctva č. 983 zo día23.II.2016. Dňa I0.2'20I7 bo|o
doručené vyjadrenie okresného úradu Žiar naď Hronom, pozemkového a lesného odboru č.
2013100137 zo dňa 31.10.2013 akópia žiadosti ovyjadrenie zo dřta I3.II.2012 azo dřta
26.9.2013.

Dňom podania žiadosti bo\o začaté konanie.

okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podťa $ 5
ods. 1 zákona 52512003 Z.z. o štátnej starostlivosti oživotné prostredie aozmene adoplnení
niektoých zákonov, zákona NR SR ě. 180/2013 Z.z. o otganizácii miestnej štátnej správy
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov a $ 61 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách v zneni
neskoršíchpredpisov orgánom štátnej vodnej správy apodlia $ 120 stavebného zákona a $ 61

písm. c) vodného zžkona špeciálnym stavebný úradom, v súlade s $ 18 ods. 3 zákona č. 7111967
Zb. o správnom konaní vplatnom zneni, oznamuje zaěatie vodoprávneho konania a súčasne
nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

,a

So stretnutím na okresnom
Námestie Matice slovenskej

30. marca 2017 o 9'00 hod. (vo štvrtok)

rirade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie,
ě. 8, 2. poschodie, ě,d. 49.

Na ristnom pojednávaní je nutná riěasť štatutárneho zástupcu. Podťa $ 17 zakona ě.7111967
Zb' o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, ričastníci konania, ich zákonní
zástupcovia a opatrovníci sa mÓžu dať zastupovať advokátom alebo inym zástupcom, ktorého si
zvo|ia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho
zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukénať písomnym plnomocenstvom alebo
plnomocenstvom vyhlásenym do zápisnice.

Nakoťko ide o líniovri stavbu s velik;fm počtom riěastníkom konania a ťrradu nie sri znérni
všetci ričastníci konania, ktorí majri určity vďah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii
vie, ale nepozná ich mená, toto oznámenie o zaěati konania bude doručené verejnou vyhláškou
podťa $ 26 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších právnych predpisov a
v srilade s $ 73 ods. 4 vodného zákonaa $ 61 ods. 4 stavebného zákona.

Námietky, ktoré nebudri oznámené najneskÓr na ristnom pojednávaní, nemožno brať na
zrete|. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom rade, a to poěas uradnych
hodín.

Doručuje sa
podťa rozďeťovníka

an
c1

Ing. keš



Toto oznámenie bude v súlade s $ 73 ods. 4 a 5 vodného zákona doručené formou verejnej
vyhlášky. Podťa $ 73 ods. 5 vodného zákona musí bý oznámenie o zaěatí vodoprávneho
konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Pitelová a Trnavá Hora a súčasne
zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s $ 26 ods. 2 zákona ě. 111196] Zb.
o správnom konaní v ztetí neskorších predpisov. obce Pitelová aTmavá Hora písomne
oznétmia špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termín

j eho zvesenia z itradnej tabule.

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

odtlačok pečiatky, podpis

oznámenie o začatí konania sa doručuie So žiadost'ou o v vesenie na riradne tabuli:
obec Pitelová' starosta obce, 966 11 Trnavá Hora
obec Trnavá Hora, starosta obce,966 1 1 Trnavá Hora

Rozdeťovník
1. StVS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 0I Banská Bystrica
2. obec Pitelová, starosta obce, 966 11 Trnavá Hora
3. obec Tmavá Hora, starosta obce,966 l l Trnavá Hora
4. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Niímestie SNP 8, 9]4 0| Banská Bystrica
5. Lesy Slovenskej republiky, š.p., oZŽarnovica,Železničná5,966 81 Žamovica
6. Miroslav NároŽny, Tmavá Hora 85, 966 || Trnavá Hora
7. Emanuel NároŽn;f' Ul. A. Štefanku 2l|49,965 01 Žiar nad,Hronom
8. StVS - servising, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 0I Banská Bystrica _

proj ektant Marianna Fusáková
9. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 97 4 98 Banská Bystiica
10. okresny rirad Žiar nadHronom, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikácií, SNP

I20, 965 0I Žiat nad Hronom
11. SSE - distribricia' a.S. Žilina,Pri Rajčianke292718,O|O 47 Žilina
12. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 8|7 62 Bratislava
13. SPP - distribricia' a.s.' Mlynské Nivy 44lb,825 |9 Bratislava 26
14. StVPS, a.S., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,974 00 Banská Bystrica
15. Ministerstvo obrany SR, Agentrira správy majetku, Detašované pracovisko Stred' ČSA 7,

974 31 Banská Bystrica
16. Ministerstvo vnritra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačn;fch

služieb, Ul. 9. Mája č. I,974 86 Banská Bystrica
17. oR Hasičského a zác|tanného zboru v Žiari nad Hronom. Ul. SNP 127 . 9650| Žiar nad'

Hronom



1 8. RÚVZ v Žiari nad Hronom. Cyrila a Metoda 357l23, Žiar nad, Hronom
19. okresný úrad Žíar nad,HronoÁ' odbor starostlivosti o Životné prostredie - orgán

odpadového hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0I Žiar nad Hronom
20. okresný úrad Žiar nad,Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - oPaK, Nám.

Matice slovenskej č.8, 965 0I Žiar nad Hronom
21. okresný úrad Žiar nadHronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8, 965

0I Žiat nad Hronom
22. okresný úrad Žiar nadHronom, odbor pozemkový a lesný, Nám. Matice slovenskej č.8, 965

0I Žiar nad Hronom
23. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou


