OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Č. j.: OU-PB-OSZP- 2022/001677-009 ZA24

Považská Bystrica 22. septembra 2022

Vec: Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou.

Oznámenie
rozhodnutia o povolení obnovy správneho konania podľa § 26 zákona
č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších zákonov.
Na žiadosť Obce Jasenica, zastúpenej starostkou obce, Jasenica, IČO 00317349 povolil
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy dňa 22. septembra 2022 pod číslom OU-PB-OSZP-2022/001677-008 obnovu konania
vo veci povolenia uskutočnenia líniovej vodnej stavby - objekt SO 05 Rozšírenie vodovodu
v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica“, ukončeného právoplatným
rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie
pod č. OU-PB-OSZP-2019/003524-00004 ZB1 A-20 zo dňa 22. mája 2019.
Doručenie rozhodnutia sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na 15 dní spôsobom
v mieste obvyklým. (vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Obce Jasenica, na Centrálnej
elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Súčasne tunajší orgán zverejní
toto
rozhodnutie
na
webovom
sídle
tunajšieho
úradu
a na
internetovej
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=15&odbor=10&sekcia=uradnatabula#popis).
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Poučenie : Proti povoleniu obnovy konania 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 : rozhodnutie
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní.
Vyvesené dňa : ................................

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

Pečiatka, podpis
Doručí sa: Obec Jasenica
Telefón
+421/961 265 705
+421/42/430 01 96

Fax

E-mail
ivana.labudikova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

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

Č. j.: OU-PB-OSZP 2022/001677-008 ZB1 A-20
Vybavuje : Ing. Ivana Labudíková

Považská Bystrica 22. septembra 2022

ROZHODNUTIE
Obec Jasenica, zastúpená starostkou obce, Jasenica, IČO 00317349 podala dňa 17. januára
2022 na tunajší úrad návrh na obnovu stavebného konania ukončeného právoplatných
rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie
pod č. OU-PB-OSZP-2019/003524-00004 ZB1 A-20 zo dňa 22. mája 2019 (ďalej len predmetné
stavebné povolenie) podľa § 63 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok).
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o 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, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a)
a c), § 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), zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny
poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) podľa § 62 ods.
1 písm. e) a § 63 ods. 1 správneho poriadku
povoľuje
obnovu konania vo veci povolenia uskutočnenia líniovej vodnej stavby - objekt SO 05
Rozšírenie vodovodu v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica“,
ukončeného právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odborom
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PB-OSZP-2019/003524-00004 ZB1 A-20 zo dňa
22. mája 2019.

Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy vydal dňa 22. mája 2019 pod č. OU-PB-OSZP-2019/00352400004 ZB1 A-20 stavebné povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby – objekt SO 05
Rozšírenie vodovodu v rámci stavby „Rozšírenie infraštruktúry IBV Obec Jasenica, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 1. júla 2019.
Obec Jasenica, zastúpená starostkou obce, Jasenica, IČO 00317349 ako vlastník pozemkov
dotknutých predmetnou stavbou a tiež ako vlastník verejnej inžinierskej siete – verejného
vodovodu, ktorý mal byť predmetnou vodnou stavbou rozšírený, mala v predmetnom stavebnom
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konaní postavenie účastníka konania podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku a § 59 ods. 1 písm. b)
stavebného zákona.
Obec Jasenica, zastúpená starostkou obce, Jasenica, IČO 00317349 ako účastník správneho
konania podala dňa 17. januára 2022 na tunajší úrad návrh na obnovu stavebného konania
ukončeného právoplatných rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odborom
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PB-OSZP-2019/003524-00004 ZB1 A-20 zo dňa
22. mája 2019.
Vo svojom návrhu uviedla, že pri výkone svojej činnosti počas prípravných prác na
kolaudačné konanie na objekt SO 05 Rozšírenie vodovodu zistila, že k predmetnej vodnej stavbe
bolo vydané nesúhlasné stanovisko Okresného hasičského a záchranného zboru v Považskej
Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 14. januára 2019 pod č. ORHZ-PB1-2001/2019 z dôvodu nedostatočného hydrostatického tlaku podzemného požiarneho hydrantu
DN80, čo je v rozpore s § 9 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z.
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
V rámci stavebného konania na povolenie predmetnej vodnej stavby – objekt SO 05
Rozšírenie vodovodu predložil stavebník - spoločnosť IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01
Považská Bystrica, IČO 45242089, o. i. stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 6. júla
2018 pod č. ORHZ-PB1-612-001/2018, v ktorom Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Považskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40, § 40a a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
projektovú dokumentáciu stavby (vrátane objektu SO 05 Rozšírenie vodovodu) z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné a stavebné konanie „Rozšírenie infraštruktúry
IBV, obec – Jasenica“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasil bez pripomienok.
O existencií nesúhlasného stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 14. januára 2019 pod č.
ORHZ-PB1-2-001/2019 sa tunajší orgán štátnej vodnej správy dozvedel až na základe návrhu
Obec Jasenica na obnovu stavebného konania v predmetnej veci. Nakoľko Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici bolo v predmetnom konaní dotknutým
orgánom, ktorého stanovisko je pre orgán štátnej vodnej správy záväzné, predloženie
nesúhlasného stanoviska k predmetnej stavbe by malo vplyv na priebeh stavebného konania
a rozhodovanie sa orgánu štátnej vodnej správy v predmetnej veci.
Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým sa upravujú právne vzťahy
založené právoplatným rozhodnutím. Dôvodom pre takýto zásah do priznaných práv môže byť
len existencia závažných skutočnosti, ktoré spochybňujú správnosť a spravodlivosť pôvodného
rozhodnutia. Tieto závažné skutočnosti sú taxatívne vymenované v t. § 62 ods. 1 správneho
poriadku, ako dôvody pre povolenie, alebo nariadenie obnovy konania. Dôvody sú jednoznačné
a iné dôvody správny poriadok nepripúšťa.
V správnom konaní o obnove konania je úradnou povinnosťou správneho orgánu najskôr
zistiť, či nastal dôvod na obnovu konania, tak ako je vymedzený v § 62 ods. I správneho
poriadku. Preto v prvom štádiu konania správny orgán najskôr zisťuje, či nastal dôvod na obnovu
konania a vydáva procesné rozhodnutie o povolení, zamietnutí alebo nariadení obnovy konania.
Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 63 ods. 5 správneho poriadku. Podľa
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§ 63 ods. 1 správneho poriadku obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi
správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni.
Podľa § 63 ods. 3 správneho poriadku sa návrh na obnovu konania podáva na správnom
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o
dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote
môže správny orgán obnovu konania nariadiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Návrh Obce Jasenica bol podaní včas v lehote do 3 rokov od právoplatnosti predmetného
rozhodnutia, ktorá by uplynula dňa 30. júna 2022.
Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil listom
zo dňa 15. marca 2022 pod č. OU-PB-OSZP-2022/001677-005 začatie konania o obnove
správneho konania a stanovil lehotu 10 dní od doručenia oznámenia na to, aby si mohli účastníci
konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky k žiadosti o obnovu konania.
Lehota márne uplynula a na tunajší orgán štátnej vodnej správy neboli doručené žiadne námietky
ani pripomienky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov.
Podľa § 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku sa konanie pred správnym orgánom ukončené
rozhodnutím, ktoré je právoplatné na návrh účastníka konania obnoví, ak sa rozhodnutie opiera
o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.
Tunajší orgán štátnej vodnej správy má za to, že ak by bolo v rámci stavebného konania
predložené predmetné nesúhlasné stanovisko Okresného hasičského a záchranného zboru
v Považskej Bystrici, malo by zásadný vplyv na priebeh správneho konania vo veci stavebného
povolenia predmetnej vodnej stavby a aj možný vplyv na konečný výsledok správneho konania,
preto vznikol zákonný dôvod na obnovu správneho konania podľa § 62 ods. 1 písm. e)
správneho poriadku.
Podľa § 43 d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) stavba musí vyhovovať základným
požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu. Podľa § 53 stavebného zákona technologické
vybavenie stavieb musí umožňovať technologický proces, pre ktorý je určené a zároveň spĺňať
požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Preukázanie
nedostatočného hydrostatického tlaku podzemného požiarneho hydrantu DN80 v rozpore s § 9
ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na
hasenie požiarov by predstavovalo prekážku splnenia vyššie uvedených požiadaviek na stavbu
vyplývajúcich z platného znenia stavebného zákona a malo by vplyv na konečný výsledok
správneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu.
Na základe vyššie uvedeného rozhodol tunajší orgán štátnej správy tak ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia a obnovu konania na uskutočnenie líniovej vodnej stavby, ukončeného
právoplatným rozhodnutím povolil.

Poučenie
Podľa § 63 ods. 5 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Podľa
§ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do l5 dní odo
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dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie
je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Doručenie rozhodnutia sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým. (vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Obce Jasenica, na Centrálnej elektronickej
úradnej tabuli a na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Súčasne tunajší orgán zverejní toto
rozhodnutie na webovom sídle tunajšieho úradu a na internetovej https://www.minv.sk/?okresneurady-klientske-centra&urad=15&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis).

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Rozdeľovník:
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Navrhovateľ: IFOND, s. r. o., Ul. 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica
2. Obec Jasenica, starosta obce, 018 17 Jasenica
Verejnou vyhláškou sa doručuje ostatným známym účastníkom konania:
Účastníci konania:
1. Projektant: Ing. Jozef Sládek, spoločnosť PROZIS, s. r. o., Závodská cesta 4, 010 01
Žilina
2. Nikola Raček, Pribinova 964/9-7, 017 01 Považská Bystrica
3. Tatiana Račková, Pribinova 964/9-7, 017 01 Považská Bystrica
4. Michal Prcúch, Rozkvet 2025/47-31, 017 01 Považská Bystrica
5. Martin Kuciak, Štiavnik 769, 013 55 Štiavnik
6. Peter Kozáčik, Brvnište 32, 018 12 Brvnište
Vlastníci susedných pozemkov:
1. Patrik Gaban, Jasenica 464, 018 17 Jasenica
2. Juraj Moravík, Jasenica 357, 018 17 Jasenica
3. Ing. Peter Mihálik, Jasenica 411, 018 17 Jasenica
4. Tatjana Miháliková, Jasenica 411, 018 17 Jasenica
5. Ing. Pavol Janík, Jasenica 462, 018 17 Jasenica
6. Ing. Miroslava Janíková, Jasenica 462, 018 17 Jasenica
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Na vedomie:
1. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská
Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50,ヰ017
01 Považská Bystrica
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