odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Č. j.: OU-PB-OSZP-2022/000031-008 ZA 24

Považská Bystrica 13. januára 2022

Vec: Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Oznámenie
kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších
zákonov.
Na žiadosť spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská
Bystrica Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy vydal dňa 13. januára 2022 pod číslom OU-PB-OSZP-2022/000031-007 ZA 24
kolaudačné rozhodnutie na časť líniovej vodnej stavby „Považská Bystrica, Považská Teplá –
splašková kanalizácia“ – objekt SO 01.1 KANALIZÁCIA 1. časť – zberač FB-PT z Považskej
Teplej do Považskej Bystrice (po čerpaciu stanicu Považská Teplá), objekt SO 01.2 Čerpacia
stanica splaškových vôd - SO 02-1. Stavebná a strojnotechnologická časť, objekt SO 01.2
Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 02-2. NN prípojka, objekt SO 02-3. Prevádzkový rozvod
silnoprúdu a objekt SO 04 Prístupová komunikácia k čerpacej stanici.
Doručenie sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Poučenie : Proti kolaudačnému rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa
oznámenia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Príloha: kolaudačné rozhodnutie
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica
a Okresného úradu Považská Bystrica, na webovom sídle Okresného úradu Považská Bystrica
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=15&odbor=10&sekcia=uradnatabula#popis) a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

Vyvesené dňa : ................................

Zvesené dňa : .....................................

Pečiatka, podpis
Mesto Považská Bystrica
Doručí sa : Mesto Považská Bystrica
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ivana.labudikova@minv.sk
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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-2022/000021-007 ZA 24
Vybavuje: Ing. Ivana Labudíková

Považská Bystrica 13. januára 2022

ROZHODNUTIE
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica podala dňa
15. októbra 2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť líniovej
vodnej stavby – „Považská Bystrica, Považská Teplá – splašková kanalizácia“ – objekt SO 01.1
KANALIZÁCIA 1. časť – zberač FB-PT z Považskej Teplej do Považskej Bystrice (po čerpaciu
stanicu Považská Teplá), objekt SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 02-1. Stavebná
a strojnotechnologická časť, objekt SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 02-2. NN
prípojka, objekt SO 02-3. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a objekt SO 04 Prístupová
komunikácia k čerpacej stanici, na ktorú vydal Obvodný úrad životného prostredia v Považskej
Bystrici, stavebné povolenie dňa 7. mája 2009 pod č. OU ŽP – 2009/0654-00004 BB1 A-20,
ktoré bolo zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo
dňa 12. októbra 2010 pod č. j. OU ŽP-2010/01454-00002/BB1 A-20, rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 9. decembra 2010 pod č. j. OU ŽP2010/01680-00002/BB1 A-20, rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29. júla 2015 pod č. j. OU-PB-OSŽP 2015/005875-4
ZB1 A-20 a rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie zo dňa 2. marca 2021 pod č. j. OU-PB-OSZP- OSZP 2021/00738-004 ZA24.
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

Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nová 133,
017 01 Považská Bystrica
IČO 36672076
podľa § 26 ods. 4 vodného zákona, § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie časti líniovej vodnej stavby
objekty
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SO 01.1 KANALIZÁCIA 1. časť – zberač FB-PT z Považskej Teplej do
Považskej Bystrice (po čerpaciu stanicu Považská Teplá)
SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 02-1. Stavebná
a strojnotechnologická časť
SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 02-2. NN prípojka
SO 02-3. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a
SO 04 Prístupová komunikácia k čerpacej stanici
na pozemkoch:
Objekt Zberač FB-PT z Považskej Teplej do Považskej Bystrice (po čerpaciu stanicu
Považská Teplá) je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 548/6, 548/8, 556/28, 556/97,
1721/1 a 1721/2 v k. ú. Považská Teplá a na pozemkoch KN-E parc. č. 148/7 (KN-C parc. č.
556/6 v k. ú. Považská Teplá, bez založeného listu vlastníctva), 148/8 (KN-C parc. č. 556/6
a 1501/1 v k. ú. Považská Teplá, bez založených listov vlastníctva), 150 (KN-C parc. č. 1501/1
v k. ú. Považská Teplá, bez založeného listu vlastníctva), 151/2 (KN-C parc. č. 1501/1 v k. ú.
Považská Teplá, bez založeného listu vlastníctva) v katastrálnom území Považská Teplá a na
pozemkoch KN-C parc. č. 1510/1, 6098/1, 6098/7, 6098/13, 6098/19 a 6098/20 v katastrálnom
území Považská Bystrica a na pozemkoch KN-E parc. č. 1626 (KN-C parc. č. 6101/2 v k. ú.
Považská Bystrica, bez založeného listu vlastníctva), 6098/9 (KN-C parc. č. 6101/2 v k. ú.
Považská Bystrica, bez založeného listu vlastníctva) a 6101/1 (KN-C parc. č. 6101/2 v k. ú.
Považská Bystrica, bez založeného listu vlastníctva) v katastrálnom území Považská Bystrica.
Objekt SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd (SO 02-1 Stavebná
a strojnotechnologická časť a SO 02-2. NN prípojka) je umiestnený na pozemku KN-C parc.
č. 556/97 v katastrálnom území Považská Teplá.
SO 02-3. Prevádzkový rozvod silnoprúdu je umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 548/6,
548/8, 556/26, 556/28 a 556/97 v katastrálnom území Považská Teplá a KN-E parc. č. 148/5
(KN-C parc. č. 247/4 v k. ú. Považská Teplá), 148/6 (KN-C parc. č. 556/6 v k. ú. Považská
Teplá), 148/7 (KN-C parc. č. 556/6 v k. ú. Považská Teplá), 149/1 (KN-C parc. č. 556/6 v k.
ú. Považská Teplá) a 150 (KN-C parc. č. 247/2 a 247/4 v k. ú. Považská Teplá) v katastrálnom
území Považská Teplá.
Objekt SO 04 Prístupová komunikácia k čerpacej stanici je umiestnený na pozemku
KN-C parc. č. 548/6, 548/8, 556/26, 556/28 v katastrálnom území Považská Teplá.
Popis stavby:
I. Objekt SO 01.1 KANALIZÁCIA 1. časť – zberač FB-PT z Považskej Teplej do
Považskej Bystrice
Zberač FB-PT km 0,000 – km 2,152 (po čerpaciu stanicu Považská Teplá)
gravitačná kanalizácia km 0,000 - km 0,049
• potrubie z rúr PVC DN 300 o celkovej dĺžke 4,90 m,
• kanalizačné šachty v počte 2 ks,
kanalizácia výtlak km 0, 049 - km 2,153
• potrubie HDPE PERC 100 DN 160/9,5 o celkovej dĺžke 2147,8 m,
• armatúrne šachty v počte 5 ks,
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IV. Objekt SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd
SO 02-1. Stavebná a strojnotechnologická časť
• tlaková čerpacia stanica, suchá podzemná monolitická nádrž s vnútornými rozmermi
3,45 x 2,45 m a svetlou výškou 5,36 m, v ktorej bude umiestnená strojnotechnologická
časť, dve odstredivé kalové čerpadlá ST100/230-160, kapacita 55m3/h
• spevnené plochy
• oplotenie areálu
SO 02-2. NN prípojka
• kábel 1kV AYKY-J 3x120+70 mm2dl o celkovej dĺžke 254,0 m,
• kábel AYKY 4x35 o celkovej dĺžke 3,0 m,
• elektrorozvádzač
SO 02-3. Prevádzkový rozvod silnoprúdu
• stavebná a technologická elektroinštalácia
• rádiové dátové spojenie pre primárny komunikačný systém
• bleskozvod
• ASRTP riadiaci systém
• nadzemný oceľový kontajner s rozmermi 2,0 x 2,0 x 2,83 m
• náhradný zdroj elektrickej energie
SO 04 Prístupová komunikácia k čerpacej stanici
• asfaltová komunikácia v šírke 3,5 m o celkovej dĺžke 131,49 m
Účel stavby:
stavba bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z jednotlivých rodinných
domov a ďalších objektov do jestvujúcej verejnej splaškovej kanalizácie.
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.
Pri miestnom zisťovaní boli na stavbe zistené nasledovné nedostatky, ktorý musia byť
odstránené v danom termíne:
• dokončiť asfaltový povrch prístupovej komunikácie v termíne do 30. júna 2022.
Navrhovateľ písomne oznámi odstránenie nedostatkov tunajšiemu špeciálnemu stavebnému
úradu v termíne do 7 pracovných dní od ich odstránenia.
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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 15. októbra 2021 podala Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01
Považská Bystrica na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť
líniovej vodnej stavby – „Považská Bystrica, Považská Teplá – splašková kanalizácia“ – objekt
SO 01.1 KANALIZÁCIA 1. časť – zberač FB-PT z Považskej Teplej do Považskej Bystrice (po
čerpaciu stanicu Považská Teplá), objekt SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 02-1.
Stavebná a strojnotechnologická časť, objekt SO 01.2 Čerpacia stanica splaškových vôd - SO 022. NN prípojka, objekt SO 02-3. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a objekt SO 04 Prístupová
komunikácia k čerpacej stanici.
Na predmetné stavby bolo vydané stavebné vodoprávne povolenie Obvodným úradom
životného prostredia v Považskej Bystrici dňa 7. mája 2009 pod č. OU ŽP – 2009/0654-00004
BB1 A-20, ktoré bolo zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej
Bystrici zo dňa 12. októbra 2010 pod č. j. OU ŽP-2010/01454-00002/BB1 A-20, rozhodnutím
Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 9. decembra 2010 pod č. j.
OU ŽP-2010/01680-00002/BB1 A-20, rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29. júla 2015 pod č. j. OU-PB-OSŽP 2015/005875-4
ZB1 A-20 a rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie zo dňa 2. marca 2021 pod č. j. OU-PB-OSZP- OSZP 2021/00738-004 ZA24.
Tunajší vodoprávny orgán oznámil začatie kolaudačného konania oznámením zo dňa
25. septembra 2021 pod č. j. OU-PB-OSZP-2021/010507-002 a preskúmal návrh pri ústnom
pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2021.
Na pojednávaní sa zistilo, že stavby boli uskutočnená podľa projektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní. Užívaním stavieb nebude ohrozený život, zdravie osôb ani životné
prostredie.
Navrhovateľ predložil k objektom SO 01 a SO 02 Zmluvu č. 321/2020 o postúpení
investičných práv a záväzkov, potvrdenie o vytýčení stavby, zápis o odovzdaní a prebratí stavby
kanalizácie, projekt skutočného vyhotovenia stavby, zápis o odovzdaní a prebratí stavby čerpacej
stanice splaškových vôd, oznámenie o zahájení stavby, kópie stavebných denníkov jednotlivých
objektov, protokoly o skúške vodotesnosti splaškovej kanalizácie – potrubie a šachty, protokol
o skúške vodotesnosti nádrže ČSOV, Protokol a skúške bleskozvodov, vyhlásenia o zhode
a prevádzkový poriadok kalových čerpadiel,
prevádzkový poriadok ČSOV, protokol
o komplexnej skúške ČSOV, certifikáty a vyhlásenia zhody k použitým materiálom,
porealizačné zameranie stavby, porealizačné vyjadrenie Mesta Považská Bystrica, SC IVSC
Žilina, Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, SPPdistribúcia, a. s., Bratislava, Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Slovanet, a. s., Bratislava
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a vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie
z hľadiska nakladania s odpadmi.
Navrhovateľ predložil k objektom SO 02-2 a SO 02-3 projekt skutočného vyhotovenia
stavby, protokoly o určení vonkajších vplyvov, správy o odborných prehliadkach a odborných
skúškach elektrických zariadení, vyhlásenie k dieselagregátu, doklady k osadenému
dieselagregátu, protokoly o skúške dieselagregátu, prevádzkový poriadok elektrického zdroja pre
dieselagregát, certifikáty k použitým materiálom, porealizačné zameranie stavby a vyjadrenie
Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska
nakladania s odpadmi.
Navrhovateľ predložil k objektom SO 04 Z zápis o odovzdaní a prebratí stavby, projekt
skutočného vyhotovenia stavby, certifikáty použitých materiálov, porealizačné zameranie stavby
a vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie
z hľadiska nakladania s odpadmi.
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 bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
zaplatený v sume 400 € prevodom na účet.

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 Mesta Považská Bystrica
a Okresného úradu Považská Bystrica, na webovom sídle Okresného úradu Považská Bystrica
a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
Doručí sa podľa rozdeľovníka.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
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Rozdeľovník:
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Navrhovateľ a zhotoviteľ: Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01
Považská Bystrica
2. Mesto Považská Bystrica, primátor mesta, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Verejnou vyhláškou sa doručuje známym účastníkom konania:
1. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2. Jozef Jakubec, Považská Teplá 124, 017 05 Považská Bystrica
3. Dušan Šamier, SNP 1456/73, 017 01 Považská Bystrica
4. Vladimír Jakubec, Plevník – Drienové 523, 018 26 Plevník – Drienové
5. Anton Jakubec, Plevník – Drienové 32, 018 26 Plevník – Drienové
6. Monika Jancíková, Mestečko 154, 020 52 Mestečko
7. Jozef Jakubec, Považská Teplá 106, 017 05 Považská Bystrica
8. Dušan Jakubec, Považská Teplá 154, 017 05 Považská Bystrica
9. Urbárske spoločenstvo obce Považská Teplá, pozemkové spoločenstvo,
10. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
11. Martina Chudá, Orechová 2935/58, 900 42 Dunajská Lužná
12. SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
13. Helena Kolárovcová, Považská Teplá 452, 017 05 Považská Bystrica
14. Jaroslav Smatana, Považská Teplá 39, 017 05 Považská Bystrica
15. Ján Meško, Považská Teplá 501, 017 05 Považská Bystrica
16. Ing. arch. Pavol Knapo, Považské Podhradie 302, 017 04 Považská Bystrica
Na vedomie:
Dotknuté orgány:
1. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
5. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
6. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
7. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK
8. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia
10. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
11. Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01
Považská Bystrica
12. ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, Pov.
Bystrica
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 06 Prievidza
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