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odbor starost|ivosti o Životné prostredie
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Císlo spisu: oU-ZH.oSZP-000666/201 9-R-005
CísIo záznamu: 00 1 3 56 4l20I9

Y Žiari nad Hronom dňa 03.04.2019

VEREJNÁ VYHrÁŠra

ROZHODNUTIE

okresný ,irad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, jako príslušný

orgán štátnej správy v zmysle podl'a $ 5 ods. 1 zákona č. 52512003 Z' z. o štátnej správe

střostlivosti o živoiné prostredié a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov vplatnom ziení a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podťa $ 61

pism. c) zákona č. 36412004 Z. z. o vodách y zneni neskorších právnych predpisov (vodný

iaton; 
.v 

zneni neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanoveniami $ 46

zákona č,, 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov

(ďalej len správny poriadok) stavebníčke:

RNDr. Marcela Fedorová, Bodrocká 5032138,82I 07 Bratis|ava2l4
podťa $ 26 ods. 1 vodného zákona vsúlade s $ 66 ods. 1 zákonač.5011976 Zb. o územnom

ptanová.'i a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len

stavebný zákon)
povofuje

uskutočnenie vodnej stavby: ,'čistiareň odpadových vÓd VH TECH-VH6 ..

pozemok parcelné číslo: CKN 1791/17, CKN I79Il18
katastrálne územie: Ž,iar nad Hronom
obec: Ziar nad Hronom

Mesto Žiar nadHronom' stavebný úrad listom č' 2646120T8 o:22I74l20I8 z06.09.2018 vydalo

závázné stanovisko, ktoým súhiasilo s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným

úradom na stavbu domovej Čov v rámci rodinného domu. Rozhodnutím č. 422912010

z 16'12.2010 Mesto Ž,u, nuďHronom' stavebný úrad dodatočne povolil .'.*9: rodinného domu

s odvádzaním splaškových odpadových vód cez ČoV. okresný urad Zíat nad Hronom,

pozemkový aleiný odbor listom č. )IJ-ZH.PLO-2018/011518 z29.10.2018 vydal súhlasné

stanovisko k pripravovanému zámetu na poťnohospodárskej póde.

Účel vodnej stavby: prečistenie splaškových odpadových vód z rodinného domu pred ich

vypustením do podzemných vÓd.

ČoV ako individuálny systém čistenia odpadových vÓd sa povoťuje len na dobu určitú.
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V prípade, že sa v danej časti mesta zmenía technické podmienky na napojenie na verejnú

kanaiizáciu s primeraným čistením, stavebník splaškové odpadové vody zrodinného domu

zaustí priamo do verej nej kanalizácie,

A. Stavba sa povoťuje v rozsahu:

Splaškové odpadové voďy zrodinného domu budú odvádzané splaškovou kanalizácíou čistiarne

odpadoých vód a po prečistení budú cez vsakovací objekt vypúšťané do podzemných vód na

pozemku CKN 1791118 v k. ú. Ziar nad Hronom.
Vsakovací objekt. infiltračnájama(výkop do híbky 4,5 m) o pÓdorysných rozmeroch dna 1500

x l500 mm, triedený štrk frakcie 16-32 mm' v strede výkopu sa osadia betónové studňové skruže

priemeru 1000 mm obsypané štrkom frakcie |6-32 mm do úrovne 0,5 m pod úroveň povrchu

terénu, zvyšok sa vyplní pÓvodnou zeminou' obsyp je prekrytý geotextíliou.

COV VH6
_ typ VH6 pre max. 6 Eo' garantované hodnoty vypúšťaných odpadových vÓd na výstupe

ičov v ukazovatefoch: BSKs: hodnota .p-. 25 mg/l, -m- 35 mg/l; ŇL: hodnota .p-, 25

mg/l, -m-35 mg/I.

Čóv 
'u 

uloží do výkopu na základovú betónovú dosku o priemere 1600 hÍúbka 100-150

mm' po osá{ení 'u čov naplní vodou a obsype triedeným materiálom a čiastočne

obetónuje.

B. Podmienkypovolenia:

1. Vodná stavba bude realizovaná podťa projektu' ktorý vypracoval Ing. Gaston Ivanov.

Prípadné Zmeny nesmú byt' urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho

stavebného úradu.
2. V zmysle $ 46 stavebného zákona projektant zodpovedá Za správnosť, úplnost'

area|izovateťnosť vypracovaného projektu. Stavba musí po celý čas ekonomicky

odóvodnenej Životnosti vyhovovať zák|adným poŽiadavkám Íua stavby podlia $ 43d

stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavat' príslušné technické predpisy

týkajúce sa bezpečnosti práce atechnických zariadení adbat' na ochranu zdravia aŽivota
osób na stavenisku. Dbat'o to, aby pri uskutoěňovaní stavebných prác nedošlo k spÓsobeniu

škód na cudzích nehnuteťnostiach a majetku.

4. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia $ 47 až 53

stavebného zákona ovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu apríslušné

technické norTny.

5. Vodná stavba bude realiz ovanádodávateťským spósobom. Dodávateťom stavebných prác je

r"g' j.iriu' Šaty _ MELIOR, Na Rybník y L 4, 9 66 22 LuÍ1|a, rČo : :+oo ggg t .

6. PJdmienky aoiknutycn orgánov a účastníkov kónania z doloŽených vyjadrení a stanovísk:

6.I K uvedeniu váane.1 štavby do prevádzky požiadď mesto Žíar naď Hronom o vydanie

súhlasu podťa zákonao ovzduší na uvedenie malého zdrojaznečisťovania ovzdušia do

užívattia.
6.2 Zabezpečit, zák|adnu starostlivosť o poťnohospodársku pÓdu, na ktorú bolo vydané

stanovisko okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor aŽ do doby

rea|izácie stavby' najmá pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

6.3 Vykonať skrývku humusového horizontu poťnohospodárskej pódy a zabezpečiť jďj'

hospodárne á ,ie.me vyuŽitie, jej uložením arczprestretím po nezastavanej časti

Íft.tl i*t. * Jiu!] .é 1 . uÍt'+ 1r !&r tvs:u'l.*.,l:i\ l.{.| s:i|n iiR -qj,h rt..:l lffi&ll '.:l, ::ťill.-! ..íil. .$r 1{r ],ďj.:j 'í : \ ffi.



poťnohospodárskeho pozemku CKN 1791/18 vmnoŽstve I,2 m3 vk. ú. Žlar nad
Hronom za účelom zúrodnenia pÓdy.

6,4 Po rea|izácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri

nehnutel'ností podl'a $ 3 ods. 2 zákona požiadať o Zmenu druhu pozemku zo záhrady

na zastavanú plochu na základe predloženia porealizačného geometrického plánu,

a stanoviska okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor.

6.5 V priebehu rea|izácie stavby dodržíavat, ustanoveniazákona o odpadoch.
6.6 Počas rca|izácie stavby ako aj počas terénnych úprav nepouŽívať látky a materiály,

ktoré by mohli zhoršit' kvalitu podzemných alebo povrchových vód v záujmovom
uzemi.

6.7 Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

]. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15

dní odo dňa začatia výstavby.
8. Vhodnost'použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podl'a zákona č. I33l20I3

Z' z. o stavebných výrobkoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Stavba bude dokončená do 31.12.2019. Vprípade, Že termín dokončenia stavby nebude

dodrŽaný' stavebník je povinný požiadať o jeho predlŽenie'

10. Stavenisko musí byt; vžmysle stavebného zákona oznaěené na viditeťnom mieste pri vstupe

identifikačnbu tabul'ou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby:

nizov stavby, názov stavebníka , názov zhotovitefa a stavbyvedúceho resp. meno stavebného

dozoru, kto a kedy stavbu povolil, termín zaěatía a ukončenia stavby.

11. Stavebník je povinný pred, zač,atím stavebných prác výýčit'inŽinierske siete tak, aby

nedošlo k ich poškodeniu.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
13. Pri výjazde zo staveniskazabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.

14. Skladóvanie odpadov riešiť s vylúčením moŽnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných

a povrchových vód.

C. Majetkoprávne vzťahy

Stavba sa bude rea|izovat, v k. ú. Žiar nad Hronom na pozemkoch CKN 179IlI7 -

zastavané plochy a nádvoria, CKN I19I1I8 - trva|ý trávny porast. Vlastníkom pozemkov je

stavebníčka. Vlastníkmi susedných pozemkov sú: stavebníčka; Vojtech Mártz, Hviezdoslavova
28016, 965 0l Žiat nad Hronom; Ján Schneider a Ing. Dana Schneiderova, obaja bytom,

Hviezdoslavova 28016-33, 965 O1 Žiar nad Hronom; Milan Ivan a Mária Ivanová, obaja bytom

Hviezdoslavova274lJ,965 0i Žiar nad Hronom; Vladimír Truban aZdenka Trubanová, obaja

bytom M. Benku 90215,965 01 Žiar nadHronom; Poťnohospodárske druŽstvo Žiar nad Hronom'

Partizánska 155, 965 07 Ziar nad Hronom.

D' Všeobecné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie podťa $ 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením

podťa $ 66 a $ 120 ods. 2 stavebného z(kona,
2. Stavebné povolenie stratí platnost', ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia mÓŽe b}t' na žiadosť

stavebníka predižená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.

Stavebné povolenie je závázné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

3' So stavebnými prácami moŽno začať aŽ po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Po ukončení rea|izácie vodnej stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy

o povolenie na jej uvedenie do prevádzky. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

3
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žtadatet predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre rea|izáciu stavby tohto

povolenia adoklady primerane podfa ustanovení $i7, $18 Vyhlášky MZP SR č' 45312000

Z, z,,ktorou sa vykonáva]nniektoré ustanovenia stavebného zákona.

E. Námietky účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

odÓvodnenie

Stavebník: RNDr. Marcela Fedorová' Bodrocká 5032138,82I 0.] Bratislava 2I4 podal na

tunajší úrad dňa 17.I2.20I8 žiadost' o vydanie stavebného povolenia podťa $ 26 vodného zákona

v súiade s $ 66 zákona č. 5011976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni

neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) na rea|izáciu vodnej stavby ."čistiareň

odpadových vÓd VH TECH-VH6 .. pri rodinnom dome. Vodná stavba sa bude realízovať v k. ú.

Ži"' 
""d 

H.""". na pozemkoch CKN I79I|I7 . zastavané plochy anádvoria' CKN 1791/18 .

trvalý trávny porast. Dňa 06.02.2019 bol uhradený správny poplatok vo výške 30,00 €.

V konaní boli predložené doklady:
projekt stavby v troch vyhotoveniach;
závázné stancjvisko obce Lověica . Trubín č,. 35412018 z 1I.10.2018;

rozhodnutie o6ce Lovčica - Trubín č' 544l2O|O z 17.02.2011 - umiestnenie vodnej stavby;

súhlas obce Lovčica - Trubín ě.2O]2OII z2I.01.2011 kstavbe Čov uko malého zdroja

znečisťovania ovzdušia ;
súhlas obce Lovčica - Trubín - list č,.35Il2OI8 z05.09'2018 s napojenímkana|izácie a CoV
rodinného domu do miestnej kanalizácie a s uložením kanalizačného potrubia cez pozemok

vo vlastníctve obce;

stanovisko okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor zo dňa20.II.2018
pod číslom oU-ZH.PLo-2018l0II954.,k pripravovanému zámeru na poťnohospodarskej

poa. u k. ú. Lovčica ple účely výstavby CoV pri rodinnom dome;

vyjadrenie SVP, š.p. oZ Banská Bystrica č. CS SVP oZ BB 2261201815I CZ II285l20t8-
39230 204.10.2018',
vyjadrenia: SPP-Distribúcia a.s. Bratislava č. 919l20l0lsá; Stredoslovenská distribučná, a.s.

Ži|ina zn. P2O202O1O07O342; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; SIVPS a.s. Banská Bystrica
2n.161212010.

organ štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom preskúmal

predloženú žiadosť o požadované povglenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach $ 
'6.2

stavebného zákona, Navrhované riešenie je žiadateťmi technicky zdÓvodnené a podťa

preskúmania predloŽených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske

a všeobecn é záujmy. okiesný urad, Žlar nad Hronom' odbor starostlivosti o žívotné prostredie

listom č. s. oU-ZH-oszP-0boooo-oo: l20lg, čislo záznamu: 0005053l20I9 zo dř"n 06.02'2019

účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil podfa $ 61 stavebného zákona začatie

vodoprávneho konania v uvedenej veci a upustenie od ústneho pojednávania. Tunajšiemu

úradu sa nepodarilo doručit' písomnosť všetkým účastníkom konania, nakol'ko ich pobý nie je

známi, Sprívny orgán doručil písomnosť č. s. oU-ZH-OSZP-000666-003l20I9, čís|o záznamu:

000505312079 zo dňa 06.02.2019 v súlade s $ 26 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších právnych predpisov verejnou vyhláškou (záznam č. 000761212019

z2I.O2.2Ol9). V zákonom stanovenej lehote účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili

žiadne námietky a pripomienky.



Vzhl'adom na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podťa $ 53 zák. ě, 7111967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia na okresný tnad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto
rozhodnutieSavzmysle$73ods.9vodnéhozákonavsúlades$69ods.2stavebnéhozákota
doručuje aj formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Mesta Žtar nad Hronom
a na jeho webovej stránke poěas 15-tich dní. Toto zverejnenie oznámi mesto občanom obvyklým
spósobom. Pre osoby' ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do vlastných ruk je posledný deň

zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli obce dňom doručenia. Toto rozhodnutie m6že
preskúmat'súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

Doručuje sa: podl'a rozdel'ovníka

Berkeš
odboru

Rozdeťovník

Doručí sa:

l ' RNDr' Marcela Fedorová. Bodrocká 5032138,82I 07 Bratislava 2i4
2. Vojtech Martz- doručené verejnou vyhláškou
3. Ján Schneider, Hviezdoslavova 28016-33,965 01 Ziar nad Hronom
4. Ing. Dana Schneiderova,Hvíezdoslavova 28016.33,965 01 Žiar nad Hronom
5. tr'titan Ivan, Hviezdoslavova 274l7,965 01 Žiat nadHronom
6. Mária Ivanová' Hviezdoslavova274l7,965 01 Žiar nad Hronom
7, Vladimír Truban, M. Benku 9O2l5,965 01 Ziar nad Hronom
8. ZderkaTrubanová, M' Benku 90215,965 01 Žiat nad Hronom
g. Poťnohospodárske družstvo Žiar nadHronom, Partizánska 155, 965 0I Žiat nad Hronom
10. Ing. Gaston Ivanov, Pod Háj 3I,974 05 Banská Bystrica _ projektant

1 1. Ing. Július Šaty _ MELIOR, Na Rybníky 14,966 22 LutíIa

Na vedomie:
1,2. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. Stredoslovenská distribučná' a.s., Pri Rajčianke 292718, 0I0 4] Zi|ina
14. StVPS, a.s. Banská Bystrica, \artizánskacesta 5, 974 01 BansYjť'l:"
15. okresné riaditeťstvoHaZZv Žiari nad Hronom, Ul. SNP 12],965 0I Ziat nad Hronom

16. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila aMetoda 357123,965 01 Žiar nad

Hronom
17. okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor' Námestie Matice slovenskej 8,

965 01 Žiar nad Hronom
18. okresný úrad Žiar nad, Hronom, odbor starostlivosti oŽivotné prostredie, úsek SSOH,

Námestie Matice slovenskej 8,965 O| Žiar nad Hronom
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