KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

____________________________________________________________________________________

• Obec Prečín

•

•

•

Prečín 304
018 15 Prečín
Slovenská republika

Naše číslo

Vybavuje/linka

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/005660-006

Ing. Mjartan /
+421424300196

01. 07. 2021

Váš list číslo/zo dňa

Vec
„Kanalizačný zberač K8 – Vlčí kruh“ ako súčasť stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí obec Prečín“ - oznámenie
rozhodnutia verejnou vyhláškou
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PBOSZP-2021/005660-005 zo dňa 1. 7. 2021 verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie
na prevádzky schopnú časti líniovej vodnej stavby majúcej charakter verejnej kanalizácie „Kanalizačný zberač K8
– Vlčí kruh“ ako súčasť stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí obec Prečín“, pre navrhovateľa Obec Prečín, Prečín
304, 018 15 Prečín, IČO 00317691.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Obce Prečín, na úradnej
tabuli tunajšieho úradu, na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
vyvesené dňa: ...............................................
zvesené dňa: ...............................................
pečiatka, podpis: ...............................................

prílohy:
1. rozhodnutie OU-PB-OSZP-2021/005660-005 zo dňa 1. 7. 2021
2. situácia stavby
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OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/005660-005

01. 07. 2021

Rozhodnutie
Kolaudačné rozhodnutie.
Popis konania / Účastníci konania
Obec Prečín podala listom zo dňa 28. 5. 2021 návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej
charakter verejnej kanalizácie „Kanalizačný zberač K8 – Vlčí kruh“ ako súčasť stavby „Rozšírenie inžinierskych
sietí obec Prečín“.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 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 ako príslušný orgán štátnej
vodnej 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 ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) na základe podaného návrhu, predložených
dokladov a výsledku kolaudačného konania
navrhovateľovi
Obec Prečín
Prečín 304
018 15 Prečín
IČO 00317691
podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie
prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter verejnej kanalizácie
„Kanalizačný zberač K8 – Vlčí kruh“ ako súčasť stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí obec Prečín“,
na ktorú bolo vydané stavebné povolenie pod č. j. OÚ ŽP-2011/00869-3/BB1 zo dňa 27. 9. 2011, a ktorá je
uskutočnená na pozemkoch parc. KNC č. 639, 638, 687 (KNE č. 500/2) k. ú. Prečín.
Podmienky povolenia
1. Stavbu udržiavať v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb,
majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
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2. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania. Pri
zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
3. Stavba môže byť užívaná na účel, na ktorý bola povolená a vybudovaná za podmienok dodržania platných
bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov a príslušných technických noriem.
4. Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby zabezpečovať vykonávanie pravidelných revízií a skúšok,
bežnej údržby a opráv stavby.
5. Zabezpečiť prevádzkovanie stavby kontinuálne v súlade s prevádzkovým poriadkom.
6. Stavba má charakter verejnej kanalizácie a jej prevádzkovanie musí byť zabezpečené osobou oprávnenou na
prevádzkovanie danej kategórie verejných kanalizácií.
Popis stavby
• kanalizačné potrubie PVC DN300 dĺžky 52,27 m a materiál PP DN300 dĺžky 15,12 m
• 3 ks kanalizačných šácht DN1000 Š1 – Š3
Účel stavby
Odkanalizovanie odpadových vôd.
Námietky účastníkov konania neboli podané.
Odôvodnenie
Obec Prečín zastúpená starostom obce, 018 15 Prečín, IČO 00317691 podala listom zaevidovaným na tunajšom
úrade dňa 28. 5. 2021 návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter verejnej
kanalizácie „Kanalizačný zberač K8 – Vlčí kruh“ ako súčasť stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí obec Prečín“.
Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané tunajším úradom pod č. j. OÚ ŽP-2011/00869-3/BB1 zo dňa 27. 9.
2011. Predmetom kolaudácie je kanalizačné potrubie od Š1 po Š3 celkovej dĺžky 67,4 m. Stavba je uskutočnená na
pozemkoch parc. KNC č. 639, 638, 687 (KNE č. 500/2) k. ú. Prečín.
Na základe podaného návrhu tunajší úrad oznámil začatie kolaudačného konania listom č. OU-PBOSZP-2021/005660-002 zo dňa 31. 5. 2021, verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2021/005660-003 zo dňa 31. 5.
2021 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 30. 6. 2021. Navrhovateľ ku kolaudačnému
konaniu predložil stavebné povolenie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, porealizačné zameranie stavby, stavebný
denník, certifikáty použitých výrobkov a materiálov, zápis z vykonania skúšky vodotesnosti kanalizačného potrubia,
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, stanovisko Okresného
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP, úseku odpadového hospodárstva, porealizačné vyjadrenie
Správy ciest TSK, návrh na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do KN na pozemok KNC č. 638 k. ú. Prečín,
overený geometrický plán č. 15/2021 zo dňa 20. 1. 2021.
Odborné prevádzkovanie stavby, nakoľko sa jedná o verejnú kanalizáciu, bude zabezpečené osobou oprávnenou na
prevádzkovanie danej kategórie verejných kanalizácií - Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01
Považská Bystrica, IČO 36672076.
Na základe predložených dokladov, výsledku ústneho pojednávania a miestneho zisťovania tunajší úrad konštatuje,
že užívanie stavby je možné povoliť, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany
života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Preto v predmetnej veci
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch je navrhovateľ od platenia poplatku oslobodený.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská
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Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné
preskúmať súdom.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Prečín, Prečín 304, 018 15 Prečín, Slovenská republika

Na vedomie
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OCDaPK, Centrum 1/1, 017
01 Považská Bystrica 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Považská Bystrica, Správa a údržba,
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, 971 01 Prievidza 1
DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica 1
Ing. Milan Krchňavý DPZ, Gabajova 4, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, odbor CO, Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
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