OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2022/002824-013

28. 03. 2022

Rozhodnutie
o vydaní stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Popis konania / Účastníci konania
1. Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
2. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Ján Bábela, Ráztoka 9, 976 97 Ráztoka
7. Ing. Jaroslav Tonhauser, Reca 728, 925 26 Reca
8. Ostatní účastníci konania, vlastníci susedných nehnuteľností (pozemkov) - verejnou vyhláškou
Výrok
Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno podala dňa 19.07.2021, s doplnením dokladov dňa 13.01.2022, na
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na vodnú stavbu „SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu VETVA 01“ budovanú v rámci stavby „Brusno časť
Dubinka „IBV _ Vodovod a splašková kanalizácia““ na parcelách č. KN-C 249/18, KN-C 247/50 a KN-E 1-639/2
(KN-C 247/52), KN-E 1-343 (KN-C 247/53) v k. ú. Brusno.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi
konania a po preskúmaní podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov rozhodol
takto:
Stavba : SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu VETVA 01
katastrálne územie : Brusno
na pozemkoch parc. číslo : KN-C 249/18, KN-C 247/50 a KN-E 1-639/2 (KN-C 247/52), KN-E 1-343 (KN-C 247/53)
sa podľa
# § 26 ods. 3, 4 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon
# § 66 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
# v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
povoľuje
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uskutočnenie vodnej stavby „SO 01 – rozšírenie verejného vodovodu VETVA 01“ budovanej v rámci stavby „Brusno
časť Dubinka „IBV _ Vodovod a splašková kanalizácia““ na parcelách č. KN-C 249/18, KN-C 247/50 a KNE 1-639/2 (KN-C 247/52) KN-E 1-343 (KN-C 247/53) v k. ú. Brusno. Obec Medzibrod ako príslušný stavebný
úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 212/2013/VS zo dňa 28.08.2013, právoplatné dňa 28.09.2013
a záväzné stanovisko pod značkou OCUS2022/00067/VS zo dňa 02.03.2022 k vydaniu povolenia špeciálnym
stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom
rozhodnutí.
Rozsah a popis povoľovanej stavby:
Navrhovaný projekt rieši rozšírenie existujúcej rozvodnej vodovodnej siete pre navrhované pozemky na výstavbu
rodinných domov, v k. ú. Brusno, časť Dubinka. Zdrojom vody pre predmetný vodovod bude jestvujúca vodovodná
sieť obce Brusno, vedená po komunikácií na parcele č. KN-C 247/53.
Existujúce vodovodné potrubie je z materiálu LT DN 80, pričom novovybudované potrubie bude z materiálu HDPEPE100-SDR 17, PN 16-D90x5,40 mm (DN80) – 136,33m.
Novonavrhovaný vodovodný rád začína v km 0,000 napojením na jestvujúci vodovod LT DN80. V bode napojenia sa
zrealizuje prechodka z LT na HDPE príslušnej dimenzie a pozdĺžne bude potrubie trasované k jednotlivým odberným
miestam. V km 0,00488 sa zrealizuje výrez, osadí sa odbočná tvarovka T90/90 a vodárenské uzávery (šupátko +
zemná súprava) vo všetkých smeroch prúdenia vody. Trasa vodovodného potrubia je vedená v celom úseku v rastlom
teréne, v telese pravdepodobne budúcej obslužnej komunikácie a chodníka. Terajší stav je štrková cesta.
Vzhľadom k tomu, že materiál vodovodného potrubia je nekovového charakteru, potrubie bude opatrené
vyhľadávacím vodičom CY 6 mm². Na odvzdušňovanie vodovodnej siete bude osadený jeden nadzemný hydrant
H1, DN80, približne na konci vetvy, ktorý môže zároveň slúžiť pre odber vody na protipožiarne účely (poloha –
km 0,13276 – H1 z bodom napojenia BN-H1).
Konce posúvačov, odvzdušňovacieho a zavzdušňovacieho hydrantu a posúvačov hydrantov sú chránené poklopmi
s označením vodovod, alebo hydrant. Poklopy v zastavanom území osadené v zelených pásoch, parkoch a pod.
boli obetónované a zvýšené nad okolitý terén najmenej o 0,10 m, pričom vo vozovkách a chodníkoch sú poklopy
v rovnakej úrovni s upraveným povrchom. Na izoláciu potrubia /poškodenej izolácie/ možno použiť len izoláciu
schválenú autorizovanou skúšobňou. Izolácia musí mať odolnosť proti elektrickým preskokom najmenej 25 kV.
Potrubie sa uloží do štrkopieskového lôžka hr. 15cm, nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič CY 6 mm² pripevnený
na potrubie samolepiacou páskou. Vodič bude vyvedený do poklopov hydrantov. Na trase budú umiestnené
podzemné hydranty.
Hydrologické výpočty:
- Denná potreba vody = 0,05625 l/s
- Maximálna denná potreba vody = 0,090 l/s
- Maximálna hodinová potreba vody = 0,189 l/s
- Ročná potreba vody = 1773,9 m³/rok
Na uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Tonhauser, autorizovaný
stavebný inžinier v 05/2021, ktorá bola overená v konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná svojpomocne. Investori oznámia tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní od začatia stavby
meno stavebného dozoru na stavbu a predloží jeho oprávnenie.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia
výstavby.
5. Stavba bude dokončená v termíne najneskôr 12/2024. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný,
stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe
identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov
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stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení
a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe.
13. Realizáciou stavby nesmú vzniknúť škody na majetku tretích osôb.
14. Pri realizácii prác rešpektovať stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy v plnom
rozsahu:
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úseku ochrany prírody a krajiny, pod č. OU-BBOSZP3-2021/024747-002, zo dňa 05.10.2021,
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úseku odpadového hospodárstva, pod č. OU-BBOSZP3-2021/024725-002, zo dňa 01.10.2021,
- Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úseku štátnej vodnej správy, pod č. OU-BBOSZP3-2021/025530-002, zo dňa 11.10.2021,
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, pod č.
A/3175/2021/HŽPZ, zo dňa 08.10.2021,
- Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, pod č. 9040/2021-102-024, zo dňa
22.10.2021,
- Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., pod č. 8985/2021-ZC3415-899, zo dňa
01.07.2021,
- Vyjadrenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pod č. 202105-SP-0291-1, zo dňa 14.06.2021,
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zo dňa 25.05.2021,
- Vyjadrenie spoločnosti Distribúcia SPP, pod č. TD/NS/0592/2021/SI, zo dňa 26.5.2021.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
# v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Povinnosti prevádzkovateľa:
1. Vodovod udržiavať v prevádzkyschopnom stave tak, aby bola zabezpečená dodávka pitnej vody k domom
realizovaným v rámci stavby „Brusno časť Dubinka „IBV _ Vodovod a splašková kanalizácia““.
2. Pri výstavbe vodovodu, ako aj pri jeho prevádzkovaní, dodržať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
3. Dodržiavať povinnosti a práva prevádzkovateľa verejného vodovodu stanovené v § 17 zákona 442/2002 Z. z.
Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach.
Majetkoprávne záležitosti:
Majetkoprávne záležitosti vykonal investor v zmysle platných predpisov a noriem. Stavba bude realizovaná v k. ú.
Brusno na parcelách č. KN-C:
- KN-C 249/18 a KN-C 247/50 – zapísaných na liste vlastníctva č. 752, ktoré sú vo vlastníctve Obce Brusno,
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno,
- KN-E 1-639/2(KN-C 247/52) – zapísanej na liste vlastníctva č. 1553, ktorá je vo vlastníctve Obce Brusno,
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno,
- KN-E 1-343 (KN-C 247/53) – zapísanej na liste vlastníctva č. 2173, ktorá je vo vlastníctve Obce Brusno, Ondrejská
360/1, 976 62 Brusno a Anny Baďovej, Československej armády 70/48, Brezno, PSČ 977 01, SR.
Investor ku konaniu predložil:
# Listy vlastníctva,
# Súhlas s vybudovaním verejného vodovodu a kanalizácie od Jána Bábelu, Ráztoka 9, 976 97 Ráztoka zo dňa
10.11.2021,
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# Zmluvu č. 6000256/1500/2021 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim Obec Brusno,
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno a budúcim kupujúcim Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 13.01.2022.
Všeobecné ustanovenia:
1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným
rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Vodná stavba bude vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica a v prevádzke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica na základe uzavretej Zmluvy č. 6000256/1500/2021 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
medzi budúcim predávajúcim Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno a budúcim kupujúcim Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 13.01.2022.
4. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.
5. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre
realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
6. Toto rozhodnutie je súčasne rozhodnutím o prípustnosti stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v
znení noviel.
7. Jedna sada projektu, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Tonhauser, autorizovaný stavebný inžinier v 05/2021, zostáva
na Okresnom úrade Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie pre účely evidencie.
Odôvodnenie
Investor stavby Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno podal dňa 19.07.2021, s doplnením dokladov
dňa 13.01.2022, na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 01 – Rozšírenie verejného vodovodu VETVA 01“ budovanú v rámci
stavby „Brusno časť Dubinka „IBV _ Vodovod a splašková kanalizácia““ na parcelách č. KN-C 249/18, KN-C
247/50 a KN-E 1-639/2 (KN-C 247/52) KN-E 1-343 (KN-C 247/53) v k. ú. Brusno.
Ku konaniu boli doložené nasledovné doklady:
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úseku ochrany prírody a krajiny, pod č. OU-BBOSZP3-2021/024747-002, zo dňa 05.10.2021,
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úseku odpadového hospodárstva, pod č. OU-BBOSZP3-2021/024725-002, zo dňa 01.10.2021,
- Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úseku štátnej vodnej správy, pod č. OU-BBOSZP3-2021/025530-002, zo dňa 11.10.2021,
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, pod č.
A/3175/2021/HŽPZ, zo dňa 08.10.2021,
- Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, pod č. 9040/2021-102-024, zo dňa
22.10.2021,
- Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., pod č. 8985/2021-ZC3415-899, zo dňa
01.07.2021,
- Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, č. ORHZBB2-2021/000342-002, zo dňa 01.06.2021,
- Vyjadrenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pod č. 202105-SP-0291-1, zo dňa 14.06.2021,
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zo dňa 25.05.2021,
- Vyjadrenie spoločnosti Distribúcia SPP, pod č. TD/NS/0592/2021/SI, zo dňa 26.5.2021.
- 3x Projektová dokumentácia,
- Listy vlastníctva,
- Územné rozhodnutie od Obce Medzibrod, č. 212/2013/VS zo dňa 28.08.2013
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- Súhlas s vybudovaním verejného vodovodu a kanalizácie od Jána Bábelu, Ráztoka 9, 976 97 Ráztoka zo dňa
10.11.2021,
- 1 x Mapa situácie – BRUSNO – ODVONENIE ZOSUVNÉHO ÚZEMIA POD DUBINKOU, vypracovaná Ing.
Vladimírom Plintovičom, autorizovaným stavebným inžinierom v mesiaci 02/2013,
- Zmluva č. 6000256/1500/2021 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim Obec Brusno,
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno a budúcim kupujúcim Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, zo dňa 13.01.2022.
Po preštudovaní dokladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 01 – rozšírenie verejného
vodovodu VETVA 01“ budovanú v rámci stavby „Brusno časť Dubinka „IBV _ Vodovod a splašková kanalizácia““
na parcelách č. KN-C 249/18, KN-C 247/50 a KN-E 1-639/2 (KN-C 247/52) KN-E 1-343 (KN-C 247/53) v k.
ú. Brusno Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval investora na doplnenie
podkladov výzvou pod č. OU-BB-OSZP3-2021/019246-002 zo dňa 17.09.2021 a konanie prerušil Rozhodnutím o
prerušení konania pod č. OU-BB-OSZP3-2021/019246-003 zo dňa 17.09.2021. Investorovi stavby bola stanovená
lehota 60 dní na doplnenie žiadosti od prevzatia výzvy.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaevidoval dňa 16.11.2021 žiadosť od
žiadateľa o zmenu lehoty na doplnenie podkladov, pričom tunajší úrad listom č. OU-BB-OSZP3-2021/019246-006
zo dňa 01.12.2021 žiadateľovi vyhovel a predĺžil lehotu na doplnenie podkladov do 15.01.2022.
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje, že ku dňu 01.01.2022 došlo k
prečísleniu predmetného spisu z pôvodnej spisovej značky č. OU-BB-OSZP-3-2021/019246 na novú spisovú značku
č. OU-BB-OSZP-3-2022/002824.
Dňa 13.01.2022 investor stavby doplnil potrebné podklady. Na základe tohto Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor
starostlivosti o životné prostredie začal vodoprávne konanie vo veci vydania stavebného povolenia a nariadil ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním oznámením o začatí vodoprávneho konania o vydanie stavebného povolenia
vodnej stavby verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Zb. zákon o vodách a § 61 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov listom pod č. OUBB-OSZP3-2022/002824-008 zo dňa 17.02.2022 na deň 21.03.2022.
Zároveň v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší úrad upovedomil účastníkov konania, že im dáva možnosť
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie,
k čomu im určil lehotu najneskôr do termínu vodoprávneho konania.
K predmetnej stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány, ktoré dali kladné stanoviská. Na stavbu bolo vydané právoplatné
územné rozhodnutie od Obce Medzibrod pod č. 212/2013/VS zo dňa 28.08.2013 a záväzné stanovisko od
Obce Medzibrod pod č. OCUS2022/00067/VS zo dňa 02.03.2022. K výstavbe vodovodu sa vyjadril budúci
prevádzkovateľ vodovodu – Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. listom č. 8985/2021ZC3415-899 zo dňa 01.07.2021. K výstavbe vodovodu sa vyjadril budúci vlastník vodovodu – Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica listom č. 9040/2021-102-024 zo dňa 22.10.2021.
Vlastníkom vodovodu bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a prevádzkovateľom vodovodu bude
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., na základe uzavretej zmluvy č. 6000256/1500/2021 o
uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
a budúcim kupujúcim Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
zo dňa 13.01.2022.
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 01 – Rozšírenie
verejného vodovodu VETVA 01“ budovanú v rámci stavby „Brusno časť Dubinka „IBV _ Vodovod a splašková
kanalizácia““ na parcelách č. KN-C 249/18, KN-C 247/50 a KN-E 1-639/2 (KN-C 247/52) KN-E 1-343 (KN-C
247/53) v k. ú. Brusno a vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne námietky a pripomienky k oznámeniu konania,
ako ani v stanovenej lehote a žiadateľom navrhované riešenie na výstavbu vodnej stavby je zdôvodnené, podľa
dostupných podkladov a stanovísk nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, vyhovel
tunajší úrad žiadosti žiadateľa a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Na základe § 4, ods. (1), písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych
poplatkoch bola Obec Brusno (žiadateľ) oslobodená od uhradenia správnych poplatkov.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Zb. zákon o vodách musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Brusno spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
vyvesené dňa: .............................. zvesené dňa: ....................................
Pečiatka a podpis
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno, Slovenská republika
StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika
Ján Bábela, Ráztoka 9, 976 97 Ráztoka, Slovenská republika
Jaroslav Tonhauser, Reca 728, Reca, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Michlovský spol. s r.o. - UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
UPC Broadband Slovakia s.r.o., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica 4
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Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov:
Identifikátor:

[Rozhodnutie]
OU-BB-OSZP3-2022/002824-0028648/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval:
Oprávnenie:
Zastupovaná osoba:
Spôsob autorizácie:

Jozef Ratica
1109 Veduci odboru okresneho uradu
Okresny urad Banska Bystrica
Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum a čas autorizácie:
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:

28.03.2022 10:08:45
28.03.2022 10:08:55

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BB-OSZP3-2022/002824-0028648/2022
Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil:
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:
Označenie orgánu:
Dátum vytvorenia doložky:
Podpis a pečiatka:

Mgr. Filip Sudor
samostatný radca
Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866
28.03.2022

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

