
OKRESNY

Ž|AR NAD HRoNoM odbor starostlivosti o Životné prostredie
Námestie l\,íatice s|ovenskéj 8' 965 01 ziar nad Hronom

Čislo spisu: oU-ZH-osZP -ooo5o4.42/2o|9-B
Cislo záznamu: 0005304/2019
( spis v roku 2018 evidovaný pod č. oU-ZH-osZP-000494/201 8)

vEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

okesný úrad Žiar nad Hřonom, odbor starostlivosti o životné prostledie, ktorý je podfa s 5
ods. 1 zákona č. 52512003 Z. z' o štátnej spřáve starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektoných zákonov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej splávy
a Znene a doplnení niektorých zákonov a $ 61 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách y zneli
neskorších pťedpisov ( ďal€j len vodný zrákon) prislušným orgánom štátnej vodnej správy
a v zmysle $61 písm. c) vodného zákona a s l20 zák' č.50/|9,16Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zrákon) špeciáInym stavebným
úradom, podfa ustanovenia $ 29 ods.l zákona č' 7|/1'96,l Zb. o správnom konaní v zneni
neskorších právnych predpisov ( ďalej len zákon o správnom konaní)

prerušuje

obci Krahule, 967 0l KJemnica, Ico 30230365, konanie vo veci vydania dodatočného
stavebného povolenia na stavbu ..RozšíÍenie vodovodu KÍahule.. a vo veci uvedenia tejto stavby
do uživania. Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch parcela CKN 665, 682, 688, 68,1l|,686,
70r/t,701D, 376/3, 376/1,381/34,381,/35,38ý52,38]]51,381150, 381t49, 381t48,38]L12, 693,
381/23,38r/4\,38r/45,381/6,38r/24,38r/3,358/4, 358/5 (EKN 2s48l1), 706,707, 4r8t2,
4201'1, 708, 420t6, 412/r, 4rr/r,',709,327ll (EKN 429n),3r8 ( EKN 42911, 420n,2658t1]),
39r /2 (EKN 420/ 1 , 421 , 424/r, 426/r , 457), 3 90/8 (EKN 45 7, 246311 , 486, 2659 tr), 390t6, 390tr
(EKN 488), 384n0 (EKN 488, 482/r,483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 28916, 289/'7, 289t8,
288/1 (EKN 539, 534,2639), 385/1 (EKN 2639, 52511 a 518/1) a 2660. Investorom stavby je
obec Krahule. Projektovú dokumentáciu vypracoval RovEST, s'r.o., Plojektová príprava
a inžinieřska činnosť, vodohospodrírske a ekologické stavby, Kremnička 3, 974 05 Banská
Bystrica, hlavný projektant Ing. Vladimír Rojík ako zákazku č.3312008. stavba bola podl'a
predloženej Žiadosti zrealizovaná v loku 2009.

oDÓvoDNENIE

obec Krahule, 967 01 Klemnica, lČo J02]0]65, poŽiadala listom doručeným dňa 26. mája
2015 okesný úrad Žiar nad Hronom, odbor stalostlivosti o Životné prostledie o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na stavbu ,,Rozšírenie vodovodu Kmhule.. a zároveň obec
poŽiadala o kolaudáciu stavby. stavba bola ztea|izoýaná na pozemkoch paŤcela CKN 665, 682,
688, 687/1, 686, '101n, 70ý2, 3'.r613, 3',7 6/1, 381/34, 38't/35, 381152, 381/s l, 381/s0, 381/49,

V Žiari nad Hronom dňa ||.02.2019



381/48,381/2,693,38r/23,381/41, 381/45, 381t6,381124,381/3,358/4, 358/5 (EKN 2s48l1),
'106, 707, 418D, 420/',1, '708, 4ZD/6, 4r2/r, 4rýt , ',709, 327ll (EKN 4291r), 3r8 ( EKN 42911,
420/1,2658/l),391/2 (EKN 420/1,, 421, 424/1,426/r,4s',t),390/8 (EKN 4s7, 2463/\, 486,
26s9lr), 390/6,390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 488, 4821r, 483),289/13 (EKN 483), 28915,
289/6, 289/'1,289/8,288/I (EKN 539, 534,2639),385/1 (EKN 2639,5251), a5l8/l) a 2660.
lnvestorom stavby je obec Krahule. Projektovú dokumentáciu vyplacoval RovEsT, s.r'o.,
Projektová príprava a inžinielska činnost'' Vodohospodárske a ekologické stavby, Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica, hlavný projektant Ing. Vladimir Rojik ako zákazku č. 33/2008. stavba
bola podl'a predloŽenej žiadosti zreďizovaná v roku 2009.

K žiadosti boli doložeÍé nasledovné doklady - projektová dokumentácia; stanovisko oR
HaZZ v Ž\ar\ nad'Hronom č. ORHZ-l 143/2008 zo dňa 12.|2.2008; stanovisko Slovak Telekom,
a's. BB 266912008 zo dňa l8.1l.2008; vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. č.l13/2009/sá;
vyjadlenie SSE - distřibúcia' a.s. č' P20202008l10564 zo dřLa 9'12.2008; závazné stanovisko
obce Krahule č' 24l20D9 zo dňa 19'1.2009; vydané podl'a s 120 ods' 2 stavebného zákona;
súhlas Vladimíra Bednáta zo dila l9'1'2009; vyjadrenie obvodného úradu Životného prostledia
v Banskej Štiavnici, Švs č.2008/01745/ZH zo dňa l9'1l.2008; vyjadřenie obvodného úradu
Životného plostredia v Banskej Stiavnici' oo ě. 2008/o|'753/zH zo dňa 12.1 1.2008; vyjadrenie
obvodného úradu životného plostredia v Banskej Stiavnici, úsek posudzovania vplyvov na ZP
č. z008l0|,756lzH, zo dňa 1l.11-2008; vyjadrenie obvodného úradu životného plostredia
v Banskej Štiavnici, oH ě. 2008l0I75,]lZH zo dňa 11'11'2008 a vyjadrenie obvodného úradu
životného plostredia v Banskej Stiavnici, oPaK č.2008/0]'755lZH zo dňa 11.1l.2008.

okresný úrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné plostredie listom č. oU.ZH-
oSZP-2015/006060 zo dňa 01.06.2015 vyzval stavebníka podl,a $ 88a ods. l stavebného
ziíkona, aby predloŽil - doplnil doklady otom, že dodatočné povolenie stavby ,,Rozširenie
vodovodu Krahule..ktolé bolo realizované na pozemkoch v k.ú' Krahule, nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným ziíkonom, ,najmá s cie]'mi a zámermi územného
plánovania a osobitnými predpismi. Podanie bolo doplňané postupne. Dňa 19'6.2015 bol
doplnený geometrický p]án, zoznam vlastnikov parciel a čestné plehlásenia _ súhlas vlastníkov
parciel (l0x); día 23.06.2015 výpis zlistu vlastníctva č. l2l _ čiastočného (2x) a kópia
z katastrálnej mapy; vyjadrenie obce Kremnické Bane č' 12'7 /2DI5 zo dř'a 07.07'2015, že stavba
je v súIade s ÚPD obce Krahule; dňa 14.07.2015 vyjadrenie SvP, š.p. oZ Banská Bystrica č' CS
42/zu5lcZ,12I5l20I5-2I0 zo día 23.06 '2015 a vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy
ciest č' BBRSC/00162120|5 zo di]La 02.0,I.20]L5; dřLa 22.07.20)'5 vyjadrenie okresného úradu
Žiar nad Hronom' pozemkového a ]esného odboru č' oU-ZH.PLo-201 5 1001505 zo dřla

20.07.2015; dna 24'O.7.2oI5 vyjadrenie Lesov SR, š.p. oZ zamovica, čestné prehlásenie

súhlas Ing' Jána Ci.iak, vyjadrenie RUVZ v Žiari lad Hlonom č' cD0|5/00982-2 zo dřÁ
18.063.2015 a vyjadrenie Mv sR' Centrum podpory Banská Byst ca zo dňa 14.7.2015; dňa

10.08.2015 vyjadrenie Banskobystrického samosprávneho kťaja č' 07239D015loDDIsM-3 zo

dňa 30.07.2015: dňa 31-08.20015 stanovisko Slovenského pozemkového fondu Blatislava č.

IPFZ20].5/78627 SPFS/2O15l1741l zo dňa 03.08.2015; dňa 13.01'2016 dodatok č'l
Plevádzkového poliadku; dňa 14.5.2018 zmluva o zriadení vecného bremena (2x), dňa

08'06'2018 zmluva o zriadení vecného bremena s Banskobystlickým samosplávnym krajom'

Dňa 13'12.2018 bolo stalostom obce Krahu]e tunajšiemu úradu ozniímené, že rozhodnutím

okesného úradu Žiar nad Hronom' pozemkového a lesného odboru (podl,a údajov evidovaných

na LV č' 546 - OU-ZH-PLO - 20161000444',10 zo dňa 19.7.2016) bol vykonaný projekt

jednoduchých pozemkových úpťav podl,a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde



a o pozemkoqých spoločenstvách; došlo k prečislovaniu niektorých parciel pozemkov
v pledmetn€j lokalite; k zámene parciel medzi obcou Krahule a slovenským pozemkovým
fondom, resp. inými vlastníkmi pozemkov dotknuých predmetnou stavbou; došlo aj rozdeleniu
parciel v pledmetnej lokalite a k zmene vlastníctva k niektorým pozemkom' Zároveň boli
okresným úradom Ziar nad Hlonom, katastrálnym odborom oklem iného zavkladované vecné
bremená spočívajúce v práve strpieť potubie velejného vodovodu, Iesp. ,'in rem.. spočivajúce
v uloženi potrubia verejného vodovodu s ochranným pásmom v šírke 1,5 m na obidve strany
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom alebo rešpektovať ochranné pásmo verejného
vodovodu a umožniť vstup na pozemky C.KN parcela 381/6, 35 8/4 , 28916,28917 pÍi opÍayách a
havríriách vodovodného potrubia. so zretel'om Ía tieto nové skutočnosti uvedeÍé starostom
obce Krahule, tunajší úrad preštudoval spisový mateliál súvisiaci s konaním a skonštatoval, že
vlastník stavby obec Krahule preukázala, že dodatočné povolenie stavby nje je v rozpore s
verejnými záujmami a osobitnými predpisnri. Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa
primerane vzt'ahujú ustanovenia $ 58 až 66 stavebného zákona'

Podla predloženej projektovej dokumentácie vodovod je napojený na vybudovanú vetvu
,,A.. v mieste jestvujúcej redukčnej šachty. Vodovod bol navrhnutý z HD-PE potrubia 110x6,6
mm, PE 100' SDR 17, PN 10. Celková d]žka trasy vodovoduje 1 296,0 m (vetva,'A2.._ dlžka
trasy 1 170,0 m a vetva ',A 2-I" - dižka trasy 126,0 m). Stavba je riešená glavitačne. Trasa
vodovoduje v preYážnej miere situovaná mimo zástavbu obce, za účelom napojenia výhl,adovej
zástavby obce v zmysle územného plánu obce' Trasa križuje 1 x miestnu komunikáciu, 3 x po]'íú
komunikáciu, 1 x miestny potok. ostatná trasa je situovaná na nespevnených trávnatých
pozemkoch. Počet navrhovaných hydrantov 17 ks.

KÍižovanie vodovodu s bezmenným tokom bolo navrhnuté realizovať cez chráničku HDPE
D 315 x l8,7 mm (PE l00, sDR 17), dÍŽky 8,0 m s uIoŽeným krytím pod dnom upraveného
koryta min. 0,8 m. Dno a svahy toku mali bť na diŽke 3.0 m (l.5 m+ |.5 m od osi vodovodného
potrubia) ope\.nené dlažbou z lomového kameňa hJúbky 300 mm s uložením do betónového

Tunajší úrad listom č. oU-ZH- osZP-000494-38/2018 zo dňa 19.l2.2018 oznámil začatie
vodoprávneho konania a sťtčasne k prelokovaniu žiadosti nařiadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2019. v oznámení o začati konania bola žiadosť a pledmet
konania popísaný a účashíci koÍania ako aj dotknuté orgány boli upozomení, Že svoje námietky
a stanoviská móŽu uplatnit' najneskóI pri ústnom pojednávaní' lebo inak nebudú brané na zretef.
Nakoťko ide o líniovú stavbu s vel'kým počtom účastnikom konania a úradu nie sú známi všetci
účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale
nepozná ich mená, oznánenie bolo doručené velejnou vyhláškou podl'a s 73 ods. 4, 5 a 6
vodného zákona. ozniimenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Krahule dňa
2,].1'2.2018 a zvesené z úradnej tabule dňa 28.1.2019. Verejná vyhláška je formou verejného
oznámenia určitého plávneho úkonu alebo rozhodnútia. Pri tomto spósobe doručovania reálne
nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o kvalifikované zverejnenie obsahu
konklétneho právneho úkonu správneho orgánu' ktoďm vznikajú plávne následky. stavebnik
bol vyzvaný, aby najneskór na ústnonr pojednávaní pledložil potrebné podklady,

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámeni s predmetom konania a obsahom
predloŽených podkladov. skonštatované bolo, že stavba bola posúdená z h|adiska zámerov
a ciel,ov Územného pliínovaÍia, starostlivosti o životné prostredie, ďalej boli posúdené stanoviská
dotknutých orgánov, ktoré chŤánia osobitné záujmy podLa osobitných predpisov. Na základe
predložených dokladov špeciálny stavebný úrad dospel na konaní k záveru, že ďalšia existencia



stavby nie je v rozpore s verejným záujmom chláneným stavebným ziíkonom a osobitnými
predpismi. Špeciálny stavebný úrad nezistil dóvody. vyplývajúce z platných zákonov, ktoré by
bránili dodatočnému povoleniu predmetnej stavby' Podl'a $ 88a ods. 9 stavebného zákona
s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá už je dokončená, móŽe stavebný úrad spojit'
kolaudačné konanie. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že stavba je stavebne ukončená.
Nakol,ko je stavba dokončená' špeciálny stavebný úrad nestanovil podmienky pře realizáciu
stavby. v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Predložená bola Zmluva o výkone činnosti odbome spósobilej osoby č' 02-20l8-BA.
Prcdmetom zmluvy je výkon činnosti odborne spósobilej osoby p převádzkovani velejného
vodovodu s vodným zdrojom a vodojemom, ako aj verejnej kanalizácie vrátane čistiame
odpadových vód. Doplnok prevádzkového pořiadku bol na tunajší úrad pŤedložený v lámci
konania' Špeciálny stavebný úIad preskúmal predložené podkladové materiáy ku kolaudácii
stavby a zistil, že la zÍů<|ade predložených podkladov nie je možné roáodnúť. Na ústnom
pojednávaní bolo prerokované, že k vydaniu užívacieho povolenia je potrebné predloŽiť kladné

záviizné stanovisko oRHaZZ ý Žiai nad Hronom (k jeho vydaniuje potrebné predloŽiť Projekt
protipožiamej ochrany stavby' vyhlásenia zhody a kontrolu funkčnosti hydrantov); zÁýazné

stanovisko RUVZ Žiar nad Hronom ( kjeho vydaniuje potebné predložiť rozbor kvality vody);
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby; doklady o výsledkoch predpísaných skúšok ( tlakové

skúšky - vodovodu a hydrantov); vyhlásenia zhody na použité mateliáy; stavebný dennik
a stanovisko SPP - distribúcia, a.s. ku ko|audačnému konaniu. So aetel'om na pťiebeh ústneho

pojednávania, predloŽené podklady a platnú legislatívu bolo skonštatované, že po doložení
potebných podkladov realizovanú vodnú stavbu je možné uviest' do trvalej prevádzky.

Přerokované boli podmienky pre trva]é uŽívanie stavby. Na ústnom pojednávani bolo
prerokované' že tunajší urad konanie podťa s 29 ods. l zákona o správnom konaní pleruší,

samostatným listom podklady vyžiada a určí lehotu na doloženie podkladov 30.0ó.2019.

Termín na predloženie podkladov bol určený so zretel'om na to, Že je potrebné spracovať projekt
protipoŽiamej ochrany stavby ana potřebu vykonať tlakové skúšky vodovodu a hydrantov'
Z priebehu ústneho pojednávaniaje vyhotovená zápisnica, ktoráje súčasťou spisu'

Na ziíklade uvedeného orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný ulad Íozhodol tak'
akoje uvedené vo výrokovej časti tohto lozhodnutia. správny orgán bude v konaní pokačovať,
len čo pominú prekáŽky' pre ktolé bolo konanie plerušené. Počas prerušenia konania lehoty
podťa správneho poriadku neplynú (s 29 ods. 5 zákona o správnom konaní v 7není neskolších

právnych predpisov).

PoUČENIj]

Proti tomuto rozhodnutiu sa podl.a s 29 ods. J zákona o správnom konaní v znení

neskorších právnych predpisov nemoŽno odvolat.. Toto rozhodnutie nie je preskúmatelné

súdom'

Doručuie sa
podl'a rozdel'ovnika

..'Inn. o*\u; É.".o".

\"i"am.u



Toto rozhodnutie bude v súlade s s 73 ods' 4 a 9 vodného zákona dolučené formou verejnej
vyhlášky. Musi byť vyvesené Do dobu 15 dni na úradnei tabu|i obce Krahu|e a súčasne
zvelejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s s 26 ods' 2 zákola ě. ,]1l]L961 Zb'
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie
nedoručuje do vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli
dňom doručenia.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

odtlačokpečiatky, podpis

Rozhodnutie sa doručuie so žiadost'ou o wvesenie na úradnei tabuli:
Obec Krahule. slarosta obce, q67 0l Kremnica

Rozdel'ovník:
l. Obec Krahule. starosta obce. 967 01 Kremnica
2' Hodes, s.r'o., Kttpeckého 3' 82l 08 Bratislava
3' BLAUFUSS Invest s.ť.o., Einsteinova 7.85l 0l Bratislava
4' lng' stanislav Rusko' Willermova 562li0' 949-07 Nitra Janíkovce
5' Ing' Jaroslava Rusková, willetmova 562/l0' 949.07 Nitra - Janíkovce
6. Labaš Michal. Malcov 204.086 06 Malcov
7' Ing' Šte|an Šabík, Palárikova 23, 934 0l Levice
8. l]uba Sabíková. Palrírikova 23. 934 0| Levice
9. lng. Ján ciriak' Pivničná ulica 6228140, 934 05 Levice
l0' MAC-PRo' s.r'o.' ovocinárska 2], 94901 Nitra
t |. Ing. Manin Cery. ovocinárska 23' 949 0l Nitra
l2. Mgr. Veronika Čery' ovocinárska 23' 949 o l NitÍa
13. Ing. Juraj Muzika, clementisova 909/ó.949 01 Nitra
14' Ing' JozefKertész' Prešovská 6713,949 01 Nitra
15' Daniela Lendelová. Knet'ová 2316' 949 01 Nitra
l6' TERA TRADE' s.r.o'' Laurinská 18, Bratislava 8l l 0l
l7' RNDÍ' Peter Dubec' Jesenského 842'2q' 065 0l Zigr nad Hronom
l8. túaíina Dubcová, Jesenské|lo 84]/29. gr5 0l Ziar nad Hronom
l9. JUDr. Vladimír Urb|ík, Ul' Š. Moysesa 55/l8.965 0I Ziar nad Hronom
20. Mgr. Dana Juríčková, Homá Ves 43/c.967 01 Krenrnica
2l. MUDr. Vi|iam Višňovský' Nová Dolina |27ll28A,967 0l Kremnica
22. MUDr. Milota Višňovská' Nová Dolina 1271l28A. 967 0l KŤennica
23. Miloš Hurtik' slaská I44. 966 22 Slaská
24. Alena Riedlová, Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica
25. lng' Richard Riedl' Tulská 5385/26' 974 04 Banská Bystrica
26. Milan Lupták' Krahule l74,967 0l Kremnica
27. Zdenko Ba|áž' Krahule |63.967 0l Kremnica
28. obec Kremnické Bane. starosta obce' 967 0| Kremnica
29' Lesy sR, š.p. oz Žarnovica' Železničná 613/13' 966 8l Žarnovica



30. Banskobystrický samosplávny kaj' Nlínestie sNP 23, 974 0l Banská Bystrica
3l. BB RSc, a.s., Maj eská cesta94,974 96 Banská Bystrica
32. Ministerstvo vnútra SR' Slovenskej republiky, P binova 2' Bratislava, PsC 81272
33. RovEsT, s.I'o., Projektová príprava a inŽinierska činrrosť, Vodohospodrírske a ekologické

stavby' Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica - projektant Ing. vladimir Rojík
34. CAMPRI, spol. s r.o.' Hlohovecká 13,951 41 LuŽanky
35. stredoslovenská distřibučná, a.s.' Pťi Raj čiaItke 292,l 18,0|0 u zi|ina
36. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
37. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb'825 l9 Blatislava 26
38. stvPs' a's', Banská Byst ca, Paltizínska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
39' KJajský pamiatkový urad, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
40. oR Hasičského a záchralrtého zbotu l Žiari nad Hronom' Ul' SNP 127, 9650I Žiar nad

Htonom
4]' RUVZVziari nad Hronom. C5ri|a a Meloda J57,2]. Žiar nad Hronom
42. okesný- úrad Ziar nad Hronom, odbol cestnej dopravy a pozemných komunikácií, sNP 120,

965 0l Ziar nad Hronom
43. okresný úrad Ziar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostledie - orgán

odpadového hospoďírstva, Nám' Matice slovenskqi e'8, 965 0l Žiar nad Hronom
44. okesÍý úrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - orgán oPaK'

Niím. Matice slovenskej č.8' 965 01 Zial nad Hronom
45. okťesný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám' Matice slovenskej č.8, 965

0l ZiaI nad Hřonom
46. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou


