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Vec
Vyhne – splašková kanalizácia
- oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne
pojednávanie

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce, 966 02 Vyhne č. 100, IČO 00321109, požiadala listom doručeným na
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 17.09.2020 o vydanie povolenia na
zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Vyhne – splašková kanalizácia“. Zmena stavby sa má realizovať
na pozemkoch parcela č. CKN 290/4, 290/1, 294/2, 293/1, 293/3 (EKN 779/8), 296/1, 296/2, 297, 300 a 301 v
k.ú Vyhne. Stavebníkom je obec Vyhne. Realizačnú projektovú dokumentáciu vypracoval StVS-servising s.r.o.,
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Anna Dziacka v 2020.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru
životného prostredia č. 2001/16022 zo dňa 12.10.2001 pre stavebníka StVaK, š.p. PR Banská Bystrica (právneho
predchodcu StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica). V roku 2012 bola uzatvorená medzi StVS, a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica a Obcou Vyhne Kúpna zmluva č. 08/14.12.11/12 zo dňa 11.5.2012 a
Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora k vodnej stavbe „Vyhne – splašková kanalizácia“
zo dňa 11.5.2012. Stavebné povolenie platí v znení zmien vydaných rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia v Banskej Štiavnici č. 2004/01142/ZH zo dňa 6. decembra 2004, rozhodnutím č. 2007/00161/ZH
zo dňa 9. februára 2007, listom č.C/2012/01389/ZH zo dňa 11.9.2012, rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad
Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2015/010965-004-B zo dňa 11.12.2015 a
rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP-010780-04/2018-B zo dňa 23.11.2018, ktorým bola povolená zmena ukončenia
stavby do 31.12.2021. V súčasnosti je zrealizovaný I. úsek splaškovej kanalizácie od Vodného raja, dlhý cca 165 m.

Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu trasy časti kanalizácie v problematických miestach Zberača A-I
časť 2 úsek od šachty Š21 po Š29, vzhľadom na nesúhlasné stanovisko správcu cesty k umiestneniu trasy navrhovanej
kanalizácie v telese cesty. V pôvodnej PD bola trasa vedená od km0,24488-0,31656 krajom cesty č. III/2493. V tomto
úseku je potrebné presmerovať trasu do súkromných pozemkov s následnou úpravou trasy až po šachtu 29 v zmysle
požiadaviek vlastníkov nehnuteľností. Zmenou trasy sa skráti dĺžka tohto úseku o 1,69 m a nebude realizovaná
šachta č. 26.
Nová dĺžka kanalizačného zberača A-I. časť, 2. úsek je 500,24m (skráti sa o 1,69m). Návrh trasy bol konzultovaný s
vlastníkmi nehnuteľností súpisné č. 53, 54, 55. Od Š22 vedie trasa min. 1,5 m od hranice cesty, krajom súkromných
pozemkov. Na tejto časti zberača A bude vybudovaných 18 ks vstupných šácht. Navrhuje sa vybudovať 5 ks
kanalizačných prípojok z PVC profilu DN 1050 mm. Súčasťou stavby bude aj likvidácia tují a demontáž ČOV a
septiku.
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Na celej trase navrhovanej kanalizácie bude osadených 30 ks kanalizačných prípojok profilu DN 150 mm o celkovej
dĺžke 175m.

Zároveň stavebník požiadal o predĺženie predpokladaného termínu realizácie stavby, a to do 31.12.2023.

Zmena stavby pred jej dokončením sa bude realizovať na pozemkoch parcela CKN 290/4, 290/1, 294/2, 293/1,
293/3 (EKN 779/8), 296/1, 296/2, 297, 300 a 301 v k.ú Vyhne. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľom
stavby je COMBIN s.r.o Banská Štiavnica.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec
oslobodená od správnych poplatkov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie v danej veci.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona 525/2003
Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení
(ďalej len vodný zákon) orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich (ďalej len stavebný zákon) a § 61
písm. c) vodného zákona špeciálnym stavebný úradom, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení, oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne
pojednávanie na deň

28.10.2020 o 8.30 hod. (v stredu)

so stretnutím na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice
slovenskej č. 8, 2. poschodie, č.d. 49.

Program:
1. Prezentácia prítomných
2. Oboznámenie s predmetom konania
3. Priebeh ústneho pojednávania (prerokovanie podmienok povolenia, zaujatie stanovísk)
4. Záver ústneho pojednávania

Najneskôr na ústnom pojednávaní žiadateľ doloží nasledovné :
- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemkom či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na
pozemkoch požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby (pozemky parcela CKN 293/1, 293/3 (EKN 779/8),
296/1, 296/2, 297, 300 a 301 v k.ú Vyhne);
- súhlasné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona a zmenu územného rozhodnutia, ktoré vydáva príslušný
stavebný úrad;
- stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce k stavebnému konaniu
( najmä vyjadrenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku odpadového
hospodárstva; úseku štátnej vodnej správy; úseku ochrany prírody a krajiny; záväzné stanovisko Okresného úradu
Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad
Hronom, pozemkového a lesného odboru vo veci vydania rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
resp. stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde; vyjadrenie BB RSC a.s., závod 16, Majerská
cesta 94, 974 96 Banská Bystrica; vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica; vyjadrenie StVPS, a.s, Banská Bystrica;
vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina; vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., Bratislava; vyjadrenie Slovak
Telekom, a.s., vyjadrenie Orange Slovensko a.s., Bratislava; vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. .....);
- prípadne doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a prípadné
iné doklady, ktoré vyplynú zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Na ústnom pojednávaní je nutná účasť štatutárneho zástupcu. Podľa § 17 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších právnych predpisov, účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu
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dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom
svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín a na ústnom pojednávaní.

Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom konania (nad 50) a taktiež úradu nie sú známi všetci
účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená,
toto oznámenie o začatí konania bude doručené verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 73 ods. 6 vodného zákona
a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov. Posledný deň
zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu
známi a ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté.

Toto oznámenie bude v súlade s § 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Podľa § 73
ods. 6 vodného zákona musí byť oznámenie o začatí vodoprávneho konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej
tabuli obce Vyhne a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 30 deň vyvesenia a zverejnenia.
Obec Vyhne písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termín
jeho zvesenia z úradnej tabule.

Vyvesené dňa ......................................... Zvesené dňa ..............................................

...............................................................
pečiatka, podpis

Oznámenie o začatí konania sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
Obec Vyhne, Vyhne č. 100, 966 02 Vyhne

Doručuje sa :
Okresný úrad Žiar nad Hronom podľa rozdeľovníka:
- pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán odpadového hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01
Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán OPaK, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 965 01 Žiar nad Hronom

Doručuje sa
podľa rozdeľovníka

1 Príloha
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Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-ZH-
OSZP-2020/010996-002

Obec Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Mária Šadonová, Vyhne 434, 966 02 Vyhne
Andrea Križanová, Dlhý rad 229/38, 951 35 Veľké Zálužie
Henrieta Mikulová, Za humnami 1424/88, 951 35 Veľké Zálužie
Jozef Halveland, Za humnami 1423/90, 951 35 Veľké Zálužie
Tomáš Drančík, Ďorocká 4455/7, 940 72 Nové Zámky 2
Peter Drančik, Ďorocká 4455/7, 940 02 Nové Zámky 2
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 1
Pivovar STEIGER a.s., Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 1
StVS - servising s.r.o. Banská Bystrica, Partizánska cesta 690/5, 974 00 Banská Bystrica
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica
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