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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 

 OU-ZH-OSZP-000171-20/2019 

Číslo záznamu: 0031220/2019 

Ing Beňová 14.08.2019 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

Vec 

Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-000171-015/2019-B zo dňa 17.07.2019, ktorým bolo vlastníkovi 

stavby  Bc. Jana Uhrinová, Dukelských hrdinov 334/26, 965 01 Žiar nad Hronom nariadené  

odstránenie čistiarne odpadových vôd VH 4L, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo 

CKN  848/1  k.ú. Pitelová a súvisiacej kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela 

číslo CKN  848/1, 847/1, 846 a 843  v k.ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353 bez stavebného 

povolenia  

– upovedomenie účastníka konania  

              

 

         Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 

orgán štátnej vodnej správy  podľa  § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 

právnych predpisov v platnom znení ( ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad 

v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„zákon o správnom konaní“), vydal na základe priebehu konania a predložených podkladov 

rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-000171-015/2019-B zo dňa 17. 07. 2019, ktorým bolo vlastníkovi 

stavby  Bc. Jana Uhrinová, Dukelských hrdinov 334/26, 965 01 Žiar nad Hronom nariadené  
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odstránenie čistiarne odpadových vôd VH 4L, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo 

CKN  848/1  k.ú. Pitelová a súvisiacej kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela 

číslo CKN  848/1, 847/1, 846 a 843  v k.ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353 bez stavebného 

povolenia špeciálneho stavebného úradu.  

 

         V súlade s § 56 zákona o správnom konaní Vás  upovedomujeme o tom, že Bc. Jana 

Uhrinová, Dukelských hrdinov 334/26, 965 01 Žiar nad Hronom, podala odvolanie voči tomuto 

rozhodnutiu, ktoré bolo tunajšiemu úradu doručené dňa 13.08.2019. Kópiu odvolania zasielame 

v prílohe listu. 

 

         Tunajšiemu úradu sa nepodarilo doručiť písomnosti všetkým účastníkom konania ( poštovú 

zásielku adresovanú Anne Páločnej, Pitelová 133 /rok narodenia 1899/; Petrovi Barátovi, 

Jirásková 402/4, Žiar nad Hronom a Márii Beličkovej, Gorkého 39, 974 04 Banská Bystrica – 

Slovenská pošta vrátila s tým, že adresát je neznámy; poštovú zásielku adresovanú Viere 

Matoušekovej, Novomeského 6/94, Žiar nad Hronom  - Slovenská pošta vrátila s tým, že adresát 

zomrel ). Nakoľko ich pobyt, resp. pobyt neznámych účastníkov konania nie je známi, správny 

orgán doručuje upovedomenie o doručení odvolania v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov verejnou vyhláškou. Posledný deň 

zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania, ktorí nie sú 

známi. 

 

         V súlade s § 56 zákona o správnom konaní  Vás     ž i a d a m e    o vyjadrenie k obsahu 

podaného odvolania, a to najneskôr do  05.09.2019 na adresu:  

 

                Okresný úrad Žiar nad Hronom 

                Odbor starostlivosti o životné prostredie 

                Námestie Matice slovenskej č.8 

                965 01 Žiar nad Hronom 
 

1 Príloha 

 

Ing. Dušan Berkeš 

vedúci odboru 

 

 

 

Upovedomenie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli: 

1. Obec Pitelová, 966 11 Trnavá Hora 

2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

 

 

určenie hranice 

pobrežného 

pozemku pri 

drobných vodných 

tokoch (§ 50 ods. 

5), 
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Rozdeľovník 

Upovedomenie sa doručí: 

1. Terézia Gajdošová, Pitelová 231, 966 11 Trnavá Hora 

2. Ing. Gaston Ivanov, Na Troskách 3, 974 05 Banská Bystrica 

3. Martin Paššák, Stará Kremnička 362, 965 01 Žiar nad Hronom 

4. MUDr. Nina Paššáková, Pitelová 178, 966 11 Trnavá Hora 

5. Fedor Hoffman, Pitelová 192, 966 11 Trnavá Hora 

6. Ľuboš Košta, Pitelová 178, 966 11 Trnavá Hora 

7. Bibiana Koštová, Pitelová 178, 966 11 Trnavá Hora 

8. Obec Pitelová, 966 11 Trnavá Hora 

9. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  

10. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 98 Banská Bystrica 

11. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

12. Pavol Kosorínsky, Pitelová 181, 966 11 Trnavá Hora 

13. Ľubica Kosorínska, Pitelová 181, 966 11 Trnavá Hora 

14. Anna Baranová, Pitelová č. 195, 966 11 Trnavá Hora 

15. Božena Barátová, Pitelová č. 191, 966 11 Trnavá Hora 

16. Adam Košta, Mlynská 87, 966 11 Trnavá Hora 

17. Veronika Koštová, Mlynská 87, 966 11 Trnavá Hora 

18. Mgr. Ľubomír Dzurec, Sklabiňa 199, 038 03 Sklabiňa  

19. Jaroslav Považanec, Pitelová 291, 966 11 Trnavá Hora 

20. Mária Skladanová, Nám. Matice Slovenskej 27/6, 965 01 Žiar nad Hronom 

21. Ing. Božena Golonková, Hrebendova 7149/19, 811 02 Bratislava 

22. Eva Gregorová, M.R.Štefánika 19/11, 965 01 Žiar nad Hronom 

23. Zdenka Trubanová, M. Benku 5/33, 965 01 Žiar nad Hronom 

24. Emília Erneková, A. Dubčeka 368/13, 965 01 Žiar nad Hronom 

25. Ján Kubík, Pitelová 263, 966 11 Trnavá Hora 

26. Mária Gregorová, Hurbanova 626/33, 98201 Tornaľa 

27. Anna Kurčíková, Ihráč 172, 967 01 Kremnica 

28. Ľubica Janáková, Železná Breznica 136, 962 34 

29. Zuzana Beňová, Hviezdoslavova  277/57, 965 01 Žiar nad Hronom  

30. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

31. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

 



Bc. Jana Uhrinov6, Dukelskych hrdinov 344/26,965 0l Liu, nad Hronom

Okresny rtract hiar nad Hronont
Odbor starostlivosti o iivotni prostredie
Ndmestie Matice slovenskej I

965 01 Ziar nad Hronom

Dria : 12.8.2019

Yec : Odvolunie sa podl'a $54 ods. I a 2 ztikona o sprrivnom konan{ voii rozhodnutiu iislo spisu
OU-ZH-OSZP-000171-15/2019-B o oclstrrineni iistiarne ortpatlnych vilrt VH4L
Rozltodnutie bolo vydand dfia 17.7.2019 a cloruieni drta 31.7.201g.

Ndzov, sidlo stavebnika: Bc..lana Uhrinov6, Dukelskych hrdinov 344126, ,

965 0l Ziar nad Hronom

Oznadenie stavby:

Parceln6 disla, KU:

,,Dodatodn6 povolenie stavby- Domov6 COV Pitelov623l.
966 11 Trnav6 Hora"

parc. dislo 84811, katastr6lne rizemie: Pitelov6

-l'outo cestou sa odvolSvam vodi v1,dan6mu rozhodnutiu o odstr6neni stavby .,distiareri odpadovyclr
tori Vi-14L", ktor:i bola realizovan6 na parcele dfslo CKN 848/l k.ir. Pitel6vii.

V rozhodnuti uvadz.ate, Ze predmetn6 stavba bola realizovanS na pozemkoch dislo 847/l ,846 ag43
k.ri. PitelovS. Pri podani Ziadosti o dodatodnf legalizrlciou ako aj o povolenie na osobitnd uZfvanie
v6d bol tento z6mer zmeneny len na pozernok d. 848/l k.u. Pitelov6. Hned' po priestupkovonr konani
bola rLira v hornej dasti zaslepenii a znefunkdnen6.

v rozhodnutf sa d'alej. uvadza, Ze nebolo predloZen6 stanovisko Okresndho trradu liar nad Flrononr,
pozemkov6ho a lesndho odboru - uveden6 stanovisko nebolo poiadovand a nie je arri uvedend
v Ziadnych ozn6meniach.pre. konanie a ziipisoch z prejedniivania predmetnej stavb1,. Na z6klacle toho
nebolo prikladan6 k Ziadosti a nebolo ori poZiadan6 podas doby konania. Na dodatodnd poZiadanie
o doloZenie uveden6ho stanoviska bola zo strany stavebnidky obratom podanri Ziadost'a poZiadanie
o prediZenie terminu pre doloZenie predmetn6ho stanoviska domu nebolo vvhovend.

Povolenie na osobitn6 r-rZfvanie v6d:
V rozhodnuti sa uv6dza, 2e nebolo predloZen6 technick6 rie5enie pripojenia v6d z povrchovdho odtoku
zo striech nakartaliz.aciou odvSdzajircu spla5kovd odpadn6 vody clo podzemnych v6d prostrednictvom
vsakovacieho objektu a nebol predloZeny vypodet rodn6ho mnoZstva vypirst'anych v6cl do
povrchovdho odtoku.
Napo.ienie vsakovania daZd'ovlch v6d bolo navrhovan6 s napojenim za iOV do potrubia vydistene.i
vody a odv6dzanirn do zasakovacieho obiektu. Toto bolo vyznadend schematicky v dokument6cii,
ktord tvorila prilohu Ziadosti.
vllpodet mnoZstiev zr6"kovych v'od a vydistenych spla5kovlch v6d .je v hydrogeologickorn posuclku
vypracovanom RNDr. Ernilom Duloviiom z.ianudra 2019, posudok zriiovei obs"ahu.le aj vsetky
potrebnd vypodty.

Vy.ladrenie vlastnikov susednlch nehnutel,nosti :

Podas cel6ho procesu jednania s vlastnikmi susednSich nehnutel,nosti bol kladeny najvzidif d6raz na
susedny pozemok vlastnika p. pa5irika s rnanielkou.



Pri prejedn6vanf alternativ boli zo strany vlastnfka p.Pa556ka vzrrilian| neodborne a nefundovarrd
pripomienky, kto16 neboli nidim technicky podloZen6. TaktieZ oponoval, Ze on nemohol rnat'takLito
COV s vyp[rit'anim, tak nevedel akyyim sp6sobom to je moZn6 ieraz a-i bez toho, aby si na5tudoval
z6kon a zmeny podas tohto obdobia.
Nenrene-i zavaLnou je skutodnost', Ze d'al5i susedia, ktori sa rnali vyjadrovat' k osobitn6mu uZfvaniu
vod, p. Ko5ta a p. Ko5tovii (rodidia Niny PaS56kovej) sa vyjadrili, Ze,podpi5u, ked'podpiSu mladi',, do
1e z,javne marenie a neobjektfvne stanovisko.
Mojfm predpokladom bolo, Le 6rad zvol6 konanie s ciel'om ziskania odborndho a funclovandho
stanoviska pre moZnost' vydania kladn6ho rozhodnutia atieL aj pre legalizdciu stavby.

TieZ chcem podotkn[t', Ze bolo niekol'ko n6vrhov variant pre rieSenie vypf St'ania distenych
odpadnlich v6d a datd'ovych v6d napr. viac typov zasakovacich ob-iektov ako aj nAvrh pre
vybudovanie koref,ovej distiarne odpadnych v6d spolodne s daZd'ovymi. Anijedno z rre5enie nebolo
prijat6 pre rozpracovanie do projektovej fttzy avydanie povolenia prevypfrst,an"ie.

Zdovod rren i e zrealizov an ia COV :

Ako d6leZity faktor pre ponechanie stavby a jej n6sledn e legalizovanie je, Ze pristupovri kornunik6cia
po ktorej prech6dza nrikladn6 vozidlo je nespevnen6 a"ettoq; sp6iob an6vrh'rie5enia distenia
odpadnlich vod a daZd'ovlich v6d smeroval k zodpovedndmu spr6vaniu sa k Zivotn6mu prostrediu
a rie5eniu problematick6ho pristupu na danri nehnutel'nost'. Predpoklad6m, Ze aj ostatni v te.iio lokalite
sa stret6vajfi s rovnakym probldmom a do budficna bude potrebnd toto riesit' ko'rnplexne. preto nie je
vhodnd, aby do5lo k odstrrineniu iOV nakolko v dne5nej dobe je nefunkdn6 a.f e odpojena oa
rozvodov.

Ako d6f eZit'j' zna!< neddveryhodnosti susedn6ho vlastnfka je, Le bez skontrolovania podal ozn6menie,
Ze sa predmetn6 iOV pouLiva, aLe citit,,intenzivny fekilliy zfryach" (vyjadrenie p. pa5s6kovej Niny).
Niisledrle bola va5im riradom vykonan6 neohl6sen6 kontrola, ktord preukrizala, Le uveclene tvrclenie nie
.ie pravdivd, a Ze sa pouL[vaLumpa vsflade srelevantnyrn kolaudadnym rozhodnutfm, ateda nielen
treoverend zavadzanie a osodovanie vo forme podania, ale aj v'yjadrovanie sa o z6pachu boli a sfr
absoi[rtnym osodovanim a nepravdou.
DalSim, vel'mi zAvaZnlim d6kazom ned6veryhodnosti je, Le p. Pa556k s manZelkou byvajir, podl,a
mojich znalostf, ui niekol'ko mesiacov vneskolaudouunom dome (pribliZne ocl decembra iOtS;, eo
tieL atamen6., okrem in6ho, Le pouLivajri neskolaudovanri ZumpLr, ktor6 bola opakovane d,er'pan(t(uv|dzam ako d6kaz pouLivania je moZnd poskytnrit' aj fotodoi<ument6ciu). Ak ide o neopravne
uZfvanie stavby, tak Ziadarne vykonat' n6pravn6 opatrenia.
TaktieZ bol podnet na nakladanie s daZd'ovymi vodami a ich manipul6ciou a odv6dzanim zo
susedn6ho pozemku na komunikdciu. Do dne5ndho dria nedo5lo k nSprave a ani k rieseniu tohto stavu
aj ked'to nie je v zmysle dokument6cie schvdlenei stavebnfm irradom.
Berirc do ivahy vietko vy5Sie uveden6, dovolim si este iaz spochybnit' r,lrjadrenie sa p. p6SS6kovej
s tnanZelom, k d6vodu nesthlasu s vypri5t'anim (ako nevyhnuiny krok k iOV;, ktorli bol najvzid5ini
probl6morr a prek6Zkou pri celom procese.

T|rovei tymto dovolfm poZiadat'Specializovany stavebny [rrad, aby v rSmci m6jho odvolania zvolal
Lrstne pojedn6vanie, na ktorom by mohli obe dotknut6 strany vznieit'svoje oprriinene poZiadavky, do
by rnohlo viest'k vyjasnerriu viacerych nezrovnalosti a ndsledne k ziskaniu ."j"uuntrri"ir stanovisi. nre
predntetni stavbu.

S pozdravorn

I
/1

,:ii : lr=-"-'r , \./!vl
Bc. Jana Ultrinovd

stavebn{k



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0031220/2019

Vec: Upovedomenie účastníkov konania | Odvolanie voči rozhodnutiu o odstránení čistiarne odpadových vôd v k.ú. Pitelová

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 19.08.2019  
16:32 Berkeš Dušan, Ing. vedúci OU-ZH-

OSZP vedúci odboru Nie   
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