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Váš list číslo/zo dňa

Vec
"k. ú. Pružina lokalita „Chmelisko“ rozšírenie verejného vodovodu" - oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PBOSZP-2021/006172-006 zo dňa 31. 8. 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 stavebné povolenie na
vodnú stavbu „k. ú. Pružina lokalita „Chmelisko“ rozšírenie verejného vodovodu“ pre stavebníka Obec Pružina,
Pružina 415, 018 22 Pružina, IČO 00317730.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Obce Pružina, 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 č. OU-PB-OSZP-2021/006172-006 zo dňa 31. 8. 2021
2) situácia stavby

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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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-2021/006172-006

31. 08. 2021

Rozhodnutie
Stavebné povolenie.
Popis konania / Účastníci konania
Obec Pružina požiadala o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „k. ú. Pružina lokalita „Chmelisko“
rozšírenie verejného vodovodu“.
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 žiadosti stavebníka,
predloženého projektu stavby, dokladov a výsledku stavebného konania vydáva
stavebníkovi
Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina, IČO 00317730
na líniovú vodnú stavbu majúcu charakter verejného vodovodu
„k. ú. Pružina lokalita „Chmelisko“ rozšírenie verejného vodovodu“,
na ktorú nie je potrebné samostatné územné rozhodnutie podľa záväzného stanoviska Obce Pružina č. 282/2021 zo
dňa 22. 6. 2021
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona, v rozsahu projektovej dokumentácie „k. ú.
Pružina lokalita „Chmelisko“ rozšírenie verejného vodovodu“.
Popis stavby
- Vodovodné potrubie HDPE PE 100 PN 10 SRD 17 D 110/6,6 mm dĺžky 262 m
- podzemné hydranty DN 80/1250 mm - 2ks
- vyhľadávací vodič AYKY, príslušné armatúry
Stavba sa povoľuje na pozemkoch parc. KNC č. 2077/1, 2598/5 k. ú. Pružina. Druh pozemkov – zastavaná plocha
a nádvorie. Parcely sú vo vlastníctve stavebníka podľa listu vlastníctva č. 1.
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Účelom stavby je zásobovanie pitnou a požiarnou vodou.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným
inžinierom – Anna Koreníková, reg. č. 3714*TA*4-24. Jedno paré overenej projektovej dokumentácie bude zaslané
stavebníkovi druhé bude uložené vo vodohospodárskej evidencii.
2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia a toto sa
udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
stavba nebude začatá.
3. Stavba bude uskutočnená do 31. 12. 2024.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania
tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídlo) dodávateľa stavby. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie
stavby.
5. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie
stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Podľa §
46d ods. 2 stavebného zákona je stavbyvedúci povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť prístupný
oprávneným osobám.
6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá oprávnená osoba
v zmysle zákonných ustanovení. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník pri kolaudácii
stavby.
7. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku.
Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú nahradené v zmysle ustanovení
Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.
8. Všetky inžinierske siete podzemné a nadzemné zakresliť do situácie vo vykonávacom projekte, aby nedošlo pri
prácach k ich poškodeniu. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení na mieste
jednotlivých objektov správcami inžinierskych sietí.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku podľa § 43i stavebného zákona.
10. S odpadom vzniknutým počas výstavby zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 48 – 53 stavebného zákona upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia
celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov
a) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, list č. 202105-SP-0130-1 zo dňa 9. 6. 2021, okrem iného:
- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú
trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. Legenda pre
označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné,
zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
- Všeobecné podmienky:
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- Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely
ohlásenia drobnej stavby.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska
údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10
metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných
vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia
na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás
dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na
každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie
Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z
príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“
resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene
údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia
distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
b) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2021/15318-2/58843/FAK zo dňa 19. 7. 2021, okrem iného:
1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s
týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných
prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
2. Na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných prác pracovníkom KPÚ
Trenčín, z obhliadky bude vyhotovená zápisnica.
3. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo
alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň
po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná
krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom
archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu,
metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných
prác až po ich ukončenie.
- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným
stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko
nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona
záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca
platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.
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c) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica list č. 4108/21/2021-CA zo dňa 10. 6. 2021,
okrem iného:
- Upozorňujeme, že predmetný exist. vodovod Chmelisko nie je v majetku ani v správe Považskej vodárenskej
spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.)
- Exist. vodovod Chmelisko je v majetku a v správe obce Pružina. Vodovod Chmelisko D 63 je napojený na verejný
vodovod v správe PVS a.s. v exist. armatúrnej šachte pri pozemku par. č. KN C 390. V armatúrnej šachte je osadený
fakturačný vodomer, ktorým sa meria množstvo odobranej pitnej vody. Zmluvným partnerom na odber pitnej vody
je obec Pružina.
- Z toho vyplýva, že navrhované rozšírenie vodovodu je riešené z exist. vodovodu Chmelisko v majetku a v správe
obce Pružina tj. za fakturačným vodomerom. To znamená, že zmluvným partnerom na odber pitnej vody aj naďalej
zostáva obec Pružina.
- Upozorňujeme, že v zmysle § 24 odst. 2 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu v správe PVS a.s. do
exist. vodovodu Chmelisko D 63 v exist armatúrnej šachte pri pozemku par. KN C 390.
- Zdôrazňujeme, že potrubie navrhovaného vodovodu D110 dĺžky 262,0 m nie je a ani nebude vo vlastníctve PVS
a.s. V zmysle § 4 zák. č. 442/2002 Z.z., celá dĺžka vodovodu od miesta pripojenia na verejný vodovod v správe
PVS a.s. je vo vlastníctve obce Pružina, ktorá je povinná zabezpečovať opravy a údržbu navrhovaného vodovodu
na vlastné náklady v zmysle citovaného zákona.
d) Slovak Telekom, a.s., list č. 6612113977 zo dňa 12. 5. 2021, okrem iného:
- Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie.
- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. OUPB-OSZP-2021/008601-002 zo dňa 27. 8. 2021:
1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa
predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné
prostredie.
2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Odpady
je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Inak nevyužité odpady kategórie ostatné (nie nebezpečné) je možné odovzdať
na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu.
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4. Výkopovú zeminu je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Na skladovanie výkopovej zeminy mimo
staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v
§ 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na
skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľujú okresné úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
5. Na využitie odpadov na spätné zasypávanie (terénne úpravy) sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona
o odpadoch. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie udeľujú okresné
úrady v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
6. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je
potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
7. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
8. Všetky odpady vzniknuté pri realizácií predmetnej stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a
nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov.
9. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné
predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť
spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov (faktúry, vážne lístky).
- Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je podľa
§ 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je
zodpovedná osoba zároveň povinná vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií.
12. Pri realizácii stavby musia byť použité materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné
prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov a vykonaní predpísaných skúšok je stavebník povinní
predložiť ku kolaudácii stavby.
13. Stavba má charakter verejného vodovodu. Podľa § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
prevádzkovanie verejného vodovodu musí byť zabezpečené osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie
na prevádzkovanie verejného vodovodu.
14. Zabezpečiť čistenie stavebných mechanizmov pred ich výjazdom na miestne a štátne cestné komunikácie.
15. Po ukončení výstavby a pred spustením stavby do prevádzky podať na tunajší orgán štátnej vodnej správy návrh
na kolaudáciu vodnej stavby podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a súvisiacich predpisov stavebného zákona.
Námietky účastníkov konania neboli podané.
Odôvodnenie
Obec Pružina požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 10. 6. 2021 o vydanie stavebného povolenia
na vodnú stavbu „k. ú. Pružina lokalita „Chmelisko“ rozšírenie verejného vodovodu“. Stavba je navrhnutá na
pozemkoch parc. KNC č. 2077/1, 2598/5 k. ú. Pružina.
Obec Pružina vydala listom č. 282/2021 zo dňa 22. 6. 2021 záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona,
v zmysle ktorého súhlasí s uskutočnením predmetnej stavby a taktiež súhlasí, aby podľa § 120 stavebného zákona
špeciálny stavebný úrad vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie. Podľa stanoviska na stavbu nie je potrebné
samostatné územné rozhodnutie.
Tunajší úrad na základe podanej žiadosti a predložených dokladov oznámil účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie stavebného konania listom č. OU-PB-OSZP-2021/006172-002 zo dňa 7. 7. 2021 a verejnou
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vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2021/006172-003 zo dňa 7. 7. 2021. Ústne pojednávanie bolo nariadené na 26. 8. 2021.
Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať
najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Pripomienky a námietky podané neboli. Z ústneho
pojednávania bola spísaná zápisnica.
K stavbe sa vyjadrili Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Považská vodárenská spoločnosť,
a. s., Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Krajský
pamiatkový úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, ktorých
podmienky sú zapracované v záväzných podmienkach pre uskutočnenie stavby.
Na základe predložených dokladov a výsledku stavebného konania dospel orgán štátnej vodnej správy k záveru,
že stavebné povolenie je možné vydať, 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 v znení neskorších predpisov sa poplatok neurčuje.
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
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné
preskúmať súdom.
Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina, 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
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, 971 01 Prievidza 1
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