odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Obvodným úradom živo tného pros tredia v Považs kej By strici dňa

Č. j.: OU-PB-OSZP-2020/000518-021 ZA 26 A-20
Vybavuje: Ing. Ivana Labudíková

Považská Bystrica 7. decembra 2020

ROZHODNUTIE

Obec Pružina, zastúpená starostom obce, 018 22 Pružina, IČO 00317730 podala dňa 1. augusta
2016 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú vodnú stavbu objekt SO-03 Vodovod v rámci stavby „IBV Pružina – Klokočová,“ pre ktorú bolo vydané
stavebné vodoprávne povolenie Obvodným úradom životného prostredia v Považskej Bystrici
dňa 28. mája 2008 pod č. OU ŽP 2008/00425-00003 BB1 A-20 a ktoré bolo zmenené
rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 13. marca 2012
pod č. j. OU ŽP-2012/00216-00004 BB1 A-20. Podanie bolo doplnené dňa 5. augusta 2020.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti i životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) a c)
a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný
zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), zákona č. 71/67
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) posúdil návrh
a podľa výsledku konania v predmetnej veci rozhodol takto:
stavebníkovi

Obci Pružina, zastúpenej starostom obce,
018 22 Pružina
IČO 00317730
podľa § 26 ods. 4 vodného zákona, § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie vodnej stavby

SO-03 Vodovod
v rámci stavby „IBV Pružina – Klokočová“
na pozemkoch KN-C parc. č. 352/2, 354/1, 354/2, 356/2, 2300/2, 2300/204, 2300/205,
2300/206, 2300/207, 2300/209, 2300/210 (novovytvorené pozemky z pôvodnej parcely KN – C
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parc. č. 2300), 2301/2 v k. ú. Pružina a na pozemkoch KN – E parc. č. 5510/104
(vodný tok) v k. ú. Pružina.
Popis stavby:
Vetva 1
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 6 ks,
Vetva 1-1
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks,
Vetva 1-2
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks,
Vetva 1-3
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks,
Vetva 1-4
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks.
Vetva 1-5
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-6
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks
Vetva 1-6-1
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-7
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-8
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-9
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks
Vetva 1-10
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-11
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-12
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-13
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
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900,63 m,
174,93 m,
104,24 m,
64,65 m,
83,27 m,
83,62 m,
84,99 m,
37,57 m,
51,20 m,
46,59 m,
53,22 m,
35,79 m,
35,25 m,
28,35 m,
28,22 m,

a 11101/1

 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Vetva 1-14
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke 83,27 m,
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks
Účel stavby:


stavba bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov IBV Klokočová pitnou vodou.

Pre užívanie stavby tunajší vodoprávny orgán podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona
určuje tieto podmienky :
1. Užívateľ je povinný zabezpečiť prevádzku vodnej stavby v zmysle schváleného
prevádzkového poriadku.
2. Stavbu udržiavať v dobrom, prevádzky schopnom stave.
3. Užívateľ stavby je povinný po celú dobu užívania stavieb uchovávať projektovú
dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien a doplnkov.
4. Stavba môže byť užívaná pre účely, na ktoré bola povolená a vybudovaná za podmienok
dodržania platných bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov
a príslušných technických noriem.
5. Užívateľ stavby je povinný po celú dobu užívania stavieb zabezpečovať vykonávanie
pravidelných revízií a skúšok, bežnej údržby a opráv stavby.
Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej
v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii a zohľadnené v popise stavby. Na tieto zmeny
sa nevyžaduje osobitné konanie.
Prevádzkovateľom stavby bude Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01
Považská Bystrica.

Odôvodnenie

Dňa 1. augusta 2016 podala Obec Pružina, zastúpená starostom obce, 018 22 Pružina na
tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu - objekt SO-03
Vodovod v rámci stavby „IBV Pružina – Klokočová.“
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné vodoprávne povolenie Obvodným úradom
životného prostredia v Považskej Bystrici dňa 28. mája 2008 pod č. OU ŽP 2008/00425-00003
BB1 A-20 a ktoré bolo zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
v Považskej Bystrici zo dňa 13. marca 2012 pod č. j. OU ŽP-2012/00216-00004 BB1 A-20.
Tunajší vodoprávny orgán oznámil začatie kolaudačného konania oznámením zo dňa
8. augusta 2016 pod č. j. OU-PB-OSZP-2016/009428-00003 ZB1 A-20 a preskúmal návrh pri
ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2016.
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Rozhodnutím zo dňa 14. septembra 2016 pod č. j. OU-PB-OSZP-2016/009428-00004 ZB1
A-20 tunajší orgán štátnej vodnej správy kolaudačné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na
doplnenie svojej žiadosti o originál listov vlastníctva na pozemky KN – C parc. č. 353
a 2301/2 v k. ú. Pružina, doklady preukazujúce iné práva na uskutočnenie stavby na pozemkoch
KN – C parc. č. 353 a 2301/2 v k. ú. Pružina podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, projekt
skutočného vyhotovenia stavby, kópiu stavebného denníka, protokol o vytýčení inžinierskych
sietí pred realizáciou stavby, stanovisko PVS, a. s. Považská Bystrica po splnení požiadaviek
uvedených v ich stanovisku zo dňa 5. septembra 2016 pod č. 6786/23/2016-CA, zmluvu
o prevádzkovaní verejného vodovodu uzavretú s oprávnenou osobou na prevádzkovanie
verejného vodovodu, stanovisko SVP, š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica ku kolaudácii
predmetnej stavby.
Listom doručeným na tunajší úrad dňa 25. novembra 2016 požiadala Obec Pružina,
zastúpená starostom obce o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti, nakoľko do stanovenej
lehoty nebolo možné zabezpečiť požadované doklady. Žiadosť bola na tunajší úrad doručená po
uplynutí 45-dňovej lehoty stanovenej tunajším úradom. Nakoľko nie je možne podľa zákona č.
50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon) konanie o vydanie kolaudačného rozhodnutia zastaviť aj napriek nedodržaniu
lehoty na odstránenie nedostatkov, tunajší úrad akceptoval dôvody na predĺženie lehoty na
doplnenie žiadosti. Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší orgán štátnej vodnej správy
vyhovel žiadosti navrhovateľa Obce Pružina, zastúpenej starostom obce a podľa § 27 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predĺžil lehotu na
doplnenie podania na dobu 60 dní odo dňa doručenia.
Listom zo dňa 15. mája 2017 doručeným na tunajší úrad dňa 18. mája 2017 požiadala Obec
Pružina, zastúpená starostom obce opätovne o predĺženie lehoty na doplnenie
žiadosti,
nakoľko do stanovenej lehoty nebolo možné zabezpečiť požadované doklady vzhľadom na
aktuálne zmeny majetko-právnych pomerov na dotknutom území. Tunajší orgán štátnej vodnej
správy opätovne vyhovel žiadosti navrhovateľa Obce Pružina, zastúpenej starostom obce a podľa
§ 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predĺžil
lehotu na doplnenie podania na dobu 90 dní odo dňa doručenia.
Listom zo dňa 26. februára 2018 doručeným na tunajší úrad dňa 28. februára 2018 požiadala
Obec Pružina, zastúpená starostom obce opätovne o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti,
nakoľko do stanovenej lehoty nebolo možné zabezpečiť požadované doklady vzhľadom na
aktuálne zmeny majetko-právnych pomerov na dotknutom území. Žiadosť bola na tunajší úrad
doručená po uplynutí 90-dňovej lehoty stanovenej tunajším úradom. Podľa zákona č. 50/76 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon) konanie o vydanie kolaudačného rozhodnutia ale nie je možné zastaviť aj napriek
nedodržaniu lehoty na odstránenie nedostatkov. Tunajší orgán štátnej vodnej správy opätovne
vyhovel žiadosti navrhovateľa Obce Pružina, zastúpenej starostom obce a podľa § 27 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predĺžil lehotu na
doplnenie podania na dobu 90 dní odo dňa doručenia.
Podanie bolo úplne doplnené dňa 5. augusta 2020.
V rámci konania sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní. Užívaním stavieb nebude ohrozený život, zdravie osôb ani životné
prostredie.
Navrhovateľ predložil Zmluvu č. 10/2008 o postúpení investičných práv a záväzkov zo dňa
26.11.2008, protokol o vytýčení stavby, Zápis o odovzdaní a prebratí stavby, certifikáty
a vyhlásenia zhody k použitým materiálom, kópiu stavebného denníka, záznam o vykonaní
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kontroly na dodávku vody na hasenie požiarov, zápisy o tlakovej skúške potrubia, porealizačné
zameranie stavby, vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vyjadrenie
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, vyjadrenie
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica, a vyjadrenie
Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.
Na základe vykonaného konania a zistených skutočností, dospel orgán štátnej vodnej správy
k záveru, že je možné užívanie stavby povoliť a rozhodol v predmetnej veci tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
nevyrubuje.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je možné podať odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu v lehote do l5 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho
poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Pružina.
Doručí sa podľa rozdeľovníka.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Rozdeľovník :
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Obec Pružina, starosta obce, 018 22 Pružina
2. Vojtech Kvaššay, Pružina 319, 018 22 Pružina
3. SC TSK, Správa a údržba Považská Bystrica, Považské Podhradie 292, 017 25 Považská
Bystrica
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku
834/3, 921 80 Piešťany
Na vedomie:
1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa stredného
Váhu I, č. budovy 1/07, 020 71 Nimnica
3. Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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4. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6, 017 01
Pov. Bystrica
7. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK
9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
10. Okresný úrad Považská Bystrica, lesný a pozemkový odbor
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, Pov.
Bystrica
12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 06 Prievidza
13. Projektant: Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Žilina
14. Dodávateľ: Viktor Kvaššay, VK-SOK, stavebný a obchodný kontraktor, Považské
Podhradie 323, 017 01 Považská Bystrica
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