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VEREJNÁ vyglÁŠra

Vec
oznám e n ie o Začatí vodoprávneho konania podlia $ 61 ods.3 zél<ona č, 5011976 Zb' o
územnom pliínovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
stavebný ziíkon) a vsúlade s $ 73 ods. 4, 5 a 6 zákona NR SR č. 36412004 Z. z. o vodách
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon ) vo veci povolenia orgánu
štátnej vodnej správy podl'a $ 26 vodného zákona na reallzáci,l vodnej stavby a upustenie od
ústneho pojednávania a miestneho zist.ovania

Ing. MaÍin Štefaňák a Ivana Štefaňáková, Športová 447/18, Budča 962 33, požiada|i
listom doručeným na okresný .(lrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prosÍredie,

dňa 22 'I0.2018 o vydanie Stavebného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,So 03 Rozšírenie vereiného
vodovodť., ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2
a305/2) vk.ú. Hronská Dúbrava. Projektovú dokumentáciu vypracoval Peter Dovčiak, THK č.

29,9,I4 04 Banská Bystrica v mesiaci august 2018'

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh rozšírenia verejného vodovodu pre

zásobovanie skupiny štyroch novonavrhovaných samostatne stojacich rodinných domov.
Navrhuje sa vetva 1, z rúr HDPE 100-SDR 17 - PE 140/8'3 _ PN 10, v dlžke 19'0 m a vetva 2,

z rur HDPE 100-sDR 17 - PE 9015,4 PN 10, v dlŽke 87,0 m. Spotreba vody pre 4 rodinné
domy a predpokladaný počet obyvatel,ov 16-20 _ priememá denná potreba vody _ 0'03 l/s,
maximálna denná potreba vody Qm _ 0,06 l/s' Qrok:985,50 m,. Meranie odberu vody sa
navrhuje pre každý rodinný dom samostatne vo vodomernej šachte umiestnenej na rozhraní
verejnej a domovej časti.
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Vetva 1 je navrhnutá ako preložka existujúceho verejného vodovodu v mieste napojenia
navrhovanej prístupovej komunikácie na štátnu cestu III/2491. V mieste križovatky sa navrhuje
zabudovať nové potrubie HDPE D 140 mm. Nové potrubie vykrižuje existujúcu cestnú priekopu
a bude umiestnené v telese navrhovanej komunikácie v súbehu s existujúcim verejným
vodovodom LT 125 _ potrubie PE 140/8'3 vo vodoÍovnej vzdialenosti 1,60 m. Po Zabudovaní
a odskúšaní vetvy l a prepojení na LT l25, sa existujúci úsek vodovodu vyradí z prevádzky
v dižke cca 17,0 m podťa podmienok prevádzkovateťa vodovodu'

YeÍva 2 je navrhnutá od km 0,013 vetvy 1, odbočným T _ kusom, tvarovka HAWLE
MMA č. 8525 _ D 140180. Za odbočkou sa osadí prírubový posúvač DN 80 mm, So zemnou
súpravou a poklopom. Na konci vetvy v km 0,087 je navrhnutá odvzdušňovacia súprava
HAWLE č. 9822lPN 16 a DN 80 mm, pre podzemnú montáž s uličným poklopom.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia; potvrdenie o úbrade správneho
poplatku v hodnote 100 €; kópia katastrálnej mapy zo dňa 15'08.2018; výpis z listu vlastníctva č.

784 zo dňa 15.08.2018; rozhodnutie obce Hronská Dúbrava č' 9712018 zo dňa 13.07.2018'
ktoqým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby; závázné stanovisko obce Hronská Dúbrava č.

150i2018 zo dřra' 24.09.2018, ktoq,1m bol daný súhlas podra $ 120 stavebného zákona;

stanovisko okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných

komunikácií č. oU-ZH-ocDPK-2018/0026.78 zo dřra 16.02'2018; vyjadrenie Banskobystrickej
regionálnej správy ciest č.' BBRSC/04097/2018 BBSRCI04696120|8 zo dřra 21.09.2018;
vyjadrenie okresného :úradl Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. oU-
ZH-osZP-g36g-2l2018 zo dňa 06.09.2018 - ŠVS; vyjadrenie okresného úradu Žiar nad
Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. oU.ZH-oszP -2018100937 4 zo dřn
10.09.2018 _ oPaK; vyjadrenie okresného úradu Ziar nad Hronom, odboru starostlivosti
oživotné prostredie č' o|J-ZH.osZP-009359-2/2018 zo dňa 03'09.2018 _ oo a vyjadrenie
okesného úradu Žj,ar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné pÍostredie-č. oU-ZH-osZP-
009365-2/2018 zo dňa 11.09-2018 _ oH; rozhodnutie okresného :úraďl Ziat nad Hronom,
pozemkového a lesného odboru č' OU-ZH-PLO-2O181009279 zo dřra 11.09.2018; vyjadreníe
SSD' a.s. č. 4300087818 zo dřra 03.09'2018; vyjadrenie StVPS,a.s' Banská Bystrica č.

ZC7l337/2018 TPo/1310/2018 zo dňa 22.08.2018; vyjadrenie SPP . distribúcia, a's. č.

TD/I{S/0295/201 8,{G zo dňa 27.08.2018; vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská cesta 28,

817 62 Bratislava č.661|823790 zo dňa 20.08.2018 (s platnosťou do 20.02.2019); vyjadrenie

kexistencii PTZ _ ORANGE SLOVENSKo a.s. č. BB _ 255012018 zo dňa 04'10.2018;

vyjadrenie SSD, a.s. č. 430008781 8 zo dřla 12.10.2018 a vyjadrenie StVS,a.s. Banská Bystrica č.

5954-oSM/20 1 8 zo dňa 22.| 0.2018.

Realizácia stavby bude vykonaná dodávatel'sky. Dodávateť bude vybrat'ý na z,ák|ade

výsledkov výberového konania.

stavba bude rea|\zovaná na pozemkoch parcela CKN 632/6 a464 (EKN 310/2 a305l2)
v k.ú. Hronská Dúbrava.

Pozemkom CKN 63216 v k.ú. Hronská Dúbravaje pod|a výpisu z listu vlastníctva č. 784

vo vlastníctve stavebníkov aje vedený podťa listu vlastníctva zo dřra 31.10.2018 ako zastavaná

plocha a nádvorie.
Pozemok CKN 464 (EKN 310/2 a3O5/2) vk.ú. Hronská Dúbrava nemá založený list

vlastníctva aje vedený ako zastavaná plocha a nádvorie ( cesta III12491I). So zreteťom na

charakter staňy a znenie ustanovenia $ 58 ods. 4 stavebného zákona' špeciálny stavebný úrad



nepožadoval preukazanie iného práva k pozemku parcela CKN 464 (EKN 31012 a305/2) v k'n.
Hronská Dúbrava (súčast' pozemnej komunikácie). Stavba funkčne ani svojou konštrukciou
nesúvisí so stavbami na pozemkoch, ani s prevádzkou na nich a ani inak nemóže ovplyvniť
využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Dňom podania Žiadosti bolo Začaté konanie.

okesný úrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podl'a

$ 5 ods. 1 zákona 525/2003 Z.z. o šIáÍne1 starostlivosti o životné prostredie ao Zmene a doplnení
niektoných zákonov, zákona NR SR č. 180/2013 Z,z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektoých zákonov a $ 61 zríkona NR SR č. 36412004 Z' z. o vodách
v znení neskorších predpisov orgánom štátnej vodnej správy a podťa $ 120 stavebného zákona
a $ 61 písm. c) vodného zákona špeciálnym stavebný úradom, oznamuje začatie konania a

pretoŽe žiadosť poskýuje dostatočný podklad pre posúdenie podaného návrhu, upúšťa v
zmysle $ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania.

Nako|'ko ide o stavbu s vel'kým počtom účastníkom konania (nad 50) a taktiež uradu nie

sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich
existencii vie, ale hepozná ich mená, toto oznámenie o začatí konania bude doručené verejnou

vyhláškou podla ustanovenia $ 73 ods. 6 vodného zákona a podl'a $ 26 ziíkona č. 7111967 Zb.

o správnom konaníy zneni neskorších právnych predpisov .

Účastníci konania móŽu uplatniť svoje námietky najneskór do 7 pracovných dní od
prevzatia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje

stanoviská dotknuté orgány. K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli bl uplatnené v
územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, a to počas úradných

hodín.

l príloha

Doručuje sa
oodťa rozdeťovníka

Ing-.Dušan u"/,u".
veďúo.Lodb9É

Toto oznámenie bude v súlade s $ 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona doručené formou

verejnej vyhlášky. Podl'a $ 73 ods. 6 vodného ziíkona musí bf oznámenie o začatí

uodóp.áunóho konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Hronská Dúbrava

a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s $ 26 ods. 2 zil<ona č-

7111967 Zb. o správnom konaní v'znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa povaŽuje 30



deň vyvesenia a zverejnenia. obec Hronská Dúbrava písomne oznámi špeciálnemu stavebnému
úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z úradnej tabule'

Vyvesené dňa Zvesené dňa

pečiatka, podpis

oznárnenie o začatí konania sa doručuie so žiadost'ou o wvesenie na úradnei tabuli:
obec Hronská Dúb1ava, Hronská Dúbrava 112' 966 1 1 Tmavá Hora

Rozdeťovník:
1. Ing. Martin Štefarak, Športová 447118 ,Bldča 962 33

2' Ivana Štefaňáková, Športová 447 l18,Búča962 33
3. obec Hronská Dúbrava' Hronská Dúbrava 112' 966 1 1 Tmavá Hora
4. Peter Dovčiak, THK č. 29' 974 04 Banská Bystrica
5. Stredoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
6. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94,97 4 96 Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica , Lazovná 8' 975065 Banská Bystrica
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktury' Kutuzovova 8,

832 47 Bratislava
9. Stredoslovenská vodrírenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizrínska cesta 5, 974 01

Banská Bystrica
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke2927/8' 0l0 01 Žilina
1 1. sPP _ distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b,825 |9 Bratis|ava 26
12. okesný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií' SNP 120'

965 01 Ziar nad Hronom
13. okesný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné pr-ostredie . orgán

odpadového hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0l Žiar nad Hronom
14. okresný Ú1rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie _ orgrín ochrany

prírodya krajiny, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Ž'iar nad Hronom
15. okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, NrtLrn. Matice slovenskej č.8' 965
. 0l Ziar nad Hronom
16. okresné riaditel]stvo PZ, okresný dopravný inšpektorát, M. Chrásteka 5 86/27,965 01 Ziar

nad Hronom
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrilaa Metoda357l23, Žiar nad Hronom
18. oR Hasičsk ého a záchranného zboru, Ulíca SNP 12,l , Ziar nad Hronom
19. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou


